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Leusden, 14 juni 2022 
 
Beste collega’s 
 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juni jongstleden is door jullie een groot aantal 
vragen gesteld aan de formateur en aan de coalitiepartijen. Er zijn door de formateur en de 
woordvoerders van Lokaal Belangrijk, CDA en VVD al de nodige vragen beantwoord, maar 
voor een deel van de vragen was onvoldoende tijd. Daarop zijn jullie bijdragen schriftelijk 
gedeeld, waarvoor dank. 
 
Jullie bijdragen bestaan uit reacties, vragen aan de formateur, vragen aan individuele 
coalitiepartijen en vragen aan de gezamenlijke partijen. Deze brief gaat uitsluitend over de 
vragen aan de gezamenlijke partijen. Sommige van deze vragen gaan over het proces van 
coalitievorming, vele over het coalitieakkoord zelf en enkele over het vervolgproces in de 
raad.  
 
Het proces van coalitievorming 
 
Over het proces naar het coalitieakkoord is al het nodige uitgewisseld op 2 juni. Wellicht is 
het goed om hier nog te antwoorden dat de gesprekken tussen de formerende partijen voor 
een belangrijk deel gericht waren op het opbouwen van vertrouwen en daarom 
vertrouwelijk waren. In deze gesprekken tussen een nieuwe partij en twee bestaande 
partijen was er ook tijd nodig om een gemeenschappelijke taal te vinden, evenals een 
gezamenlijk begrip te vormen over de rol van de gemeente, het financiële beleid, de 
afstemming in de regio en het bestuurlijk verantwoord omgaan met in het verleden 
genomen besluiten. Voor zover de gesprekken betrekking hadden op beleidsafspraken, zijn 
de resultaten daarvan verwerkt in het coalitieakkoord dat openbaar gemaakt is. Er zijn geen 
andere afspraken gemaakt tussen de partijen dan de afspraken die openbaar gemaakt zijn. 
We willen dat de raad als geheel in positie komt, daarom hebben we zo min mogelijk harde 
afspraken willen maken in het coalitieakkoord. Zo hopen we het debat over de inhoud 
zoveel mogelijk in de openbaarheid te kunnen voeren met alle partijen in de raad en in de 
samenleving.  
 
Het coalitieakkoord 
 
Veel van de vragen over het coalitieakkoord zelf nodigen uit tot een nadere uitwerking van 
het coalitieakkoord: Hoe dan? Hoeveel? Wanneer? Met welk budget? Deze vragen zijn 
begrijpelijk en nuttig maar het gezamenlijk schriftelijk uitwerken van die punten door de 
coalitiepartijen zou onbedoeld leiden tot een meer gedetailleerd coalitieakkoord met minder 
ruimte voor de raad en de samenleving. Daarnaast geeft dat ongewild beperkingen voor het 
college, terwijl de raad nog geen kaders heeft gesteld. Dat hebben we nadrukkelijk niet 
gewild. Wij beperken ons daarom in deze gezamenlijke brief tot het verhelderen van de 
afspraken op hoofdlijnen die we hebben gemaakt ten aanzien van de vier onderdelen 
waaruit het akkoord bestaat.  
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Duurzaamheid 
• Wij erkennen en onderschrijven de noodzaak van de energietransitie en willen hier 

invulling aan geven binnen de kaders van de nationale klimaatplannen om de uitstoot 
van CO2 te reduceren. 

• De partijen in de coalitie hanteren verschillende uitgangspunten als het gaat over de 
opwek van hernieuwbare energie op de langere termijn en de bijbehorende 
langetermijndoelstellingen. Het zal duidelijk zijn dat de netcongestie – die in de huidige 
bestuursperiode niet zal worden opgelost – de toenadering op dit punt heeft 
vereenvoudigd. 

• Duurzaamheid gaat ook over het behoud van onze groene leefomgeving. Het kan niet zo 
zijn dat de natuur en de voedselvoorziening als eerste opgeofferd worden, terwijl de 
opwek in de bebouwde omgeving en langs infrastructuur niet kan worden uitgenut. De 
netcongestie is hierin een belangrijke factor. Mede daarom zien we in deze periode geen 
ruimte voor industriële opwek van energie door windturbines en zonnepaneelvelden. 
Daarvoor is in de huidige situatie ook onvoldoende draagvlak. 

• Naast het uitbouwen van de opwek in bebouwde ruimte en langs infrastructuur, zal er in 
deze periode maximale focus zijn op de verduurzaming van de bebouwde omgeving en 
lokaal gebruik en opslag van energie. Een actieplan met concrete resultaten in de 
komende jaren, levert naar onze overtuiging een grotere bijdrage aan de regionale 
samenwerking dan projecten die de netcongestie verergeren. 

• Wij kiezen ervoor om de inspanningen niet af te bouwen, maar deze om te buigen naar 
haalbare en betaalbare maatregelen voor deze periode en zo optimaal bij te dragen aan 
de energietransitie, passend bij de omvang en draagkracht van onze gemeente. 

 
Sociaal domein 
• Wij hebben het onderwerp Sociaal Domein zeer beperkt uitgewerkt omdat we deze 

uitwerking juist met de samenleving en de raad willen doen in de strategische agenda en 
het beleidskader Sociaal Domein dat in voorbereiding is. Uiteraard zijn er bij alle partijen 
beelden bij de maatschappelijke opgaven voor de komende periode. Wij hebben hier 
onderling geen afspraken over gemaakt en elke fractie zal haar beelden dan ook 
onafhankelijk inbrengen. U kunt zich voorstellen dat zaken als eenzaamheid, 
(energie)armoede, mentale weerbaarheid jeugd en vrijwilligersbeleid hierin terug zullen 
komen. 

• Een aantal zaken is in het akkoord kort aangestipt, zoals behoud van de voorzieningen en 
ontzien van de minder draagkrachtigen. Het gehele beeld willen we graag met de gehele 
raad opstellen. Dit past ook goed in het proces van het opstellen van het nieuwe 
beleidskader dat op dit moment loopt. 

 
Wonen 
• Wij omarmen de woonvisie en het regionale ontwikkelbeeld. De ambities zijn in lijn met 

de woonvisie en het ontwikkelbeeld en ook wij willen daarmee een bijdrage leveren aan 
de woonbehoefte in de regio. 
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• De bestaande sturingsmaatregelen zijn bekend, denk aan het woningbouwprogramma, 
de eisen aan het bouwkwaliteit, bestemmingsplanologie etc. 

• Landelijke regie is in ontwikkeling en voor zover nu duidelijk is er geen noodzaak tot 
aanpassing van het programma en tempo van het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort. 
Uiteraard zullen we dit, met de raad als geheel, op de voet volgen. 

• De opgave, zoals vastgesteld in de woonvisie en het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 
kan binnenstedelijk en met de al aangewezen zoekgebieden worden gerealiseerd. Wij 
zien geen aanleiding om op dit moment meer zoekgebieden voor toekomstige 
woningbouw aan te wijzen. 

• De toekomst van de Korf kent een lange historie van wikken en wegen zonder een 
concreet resultaat. Wij willen deze raadsperiode het liefst een schop in de grond zien 
gaan en in ieder geval bereiken dat er een raadsbesluit komt waarmee de toekomst van 
de Korf en de bijbehorende functies zeker wordt gesteld. 

 
Financiën 
• Er zitten de nodige onzekerheden in de financiering van de gemeente voor de komende 

jaren. Voor incidentele wensen lijkt er ruimte te zijn, maar structureel gezien is het 
passen en meten. Dat komt vooral door de wijze waarop de regering incidenteel geld 
inzet in deze kabinetsperiode. Met name over de structurele situatie na 2026 willen we 
in gesprek met de provincie, ook omdat het fatsoenlijker en goedkoper is om personeel 
dat structureel wordt ingezet ook structureel te betalen. Uiteraard gaat het 
coalitieakkoord wel uit van sluitende begrotingen die voldoen aan de eisen van de 
provincie als toezichthouder. 

• Het coalitieakkoord bevat bewust geen afspraken over financiële middelen omdat we die 
kaders juist in de raad willen vaststellen, mede met het oog op de ideeën en prioriteiten 
die alle partijen kunnen inbrengen in het proces rondom de strategische raadsagenda. 
De enige uitzondering hierop betreft de aanwending voor de energietransitie van een 
deel van de bestaande bestemmingsreserve voor een toekomstbestendige openbare 
ruimte. Hiervoor zal het college een voorstel doen in samenhang met de ambities op 
beide terreinen.  

 
Het vervolgproces in de raad 
 
Deze beknopte gezamenlijke brief, betekent niet dat we uw overige vragen onbeantwoord 
willen laten. Ieder van ons is beschikbaar voor het debat en het gesprek. Ook het college is 
aan de gang gegaan met uw vragen en wij gaan er vanuit dat de portefeuillehouders op de 
uitwerkingsvragen nader ingaan wanneer hun verschillende beleidsterreinen aan bod komen 
in het proces rondom de strategische raadsagenda. In dit proces kunnen alle partijen de 
kaders, ideeën en prioriteiten meegeven aan het college voor het opstellen van een college-
uitvoeringsprogramma; naast de inhoud gaat het daarbij ook om de passende vorm van 
inwonersparticipatie. 
 
Ten aanzien van het door de formateur voorgestelde proces zijn we het eens met de 
formateur en met u (1) dat de raad gaat over haar eigen agenda, en (2) dat deelname 
hieraan u op geen enkele wijze bindt aan het coalitieakkoord. Ook zijn de onderwerpen in 
het coalitieakkoord nadrukkelijk niet uitgesloten van de raadsagenda. Het coalitieakkoord 
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wil de coalitiepartijen aan elkaar binden op enkele hoofdlijnen op deze gebieden. Voor de 
verdere invulling alsook voor de overige beleidsterreinen willen we als ongebonden fracties 
in de raad zoeken naar meerderheden.  
 
We komen graag samen met u, bijvoorbeeld in het presidium, tot een breed gedragen 
invulling van dit proces.  
 
Namens onze fracties, 
 
Frank de Wit, Lokaal Belangrijk 
Bas van Os, CDA 
Carlos Genders, VVD 
 


