
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : donderdag 25 april 2019
Betreft : beantwoording schriftelijke vragen D66 over intrek Rabobank in 

Huis van Leusden

In een brief van 10 april 2019, stelt de fractie van D66 een aantal vragen over de 
dienstverlening van de Rabobank in het Huis van Leusden. Het college heeft in de memo 
van 12 april jl. de achtergrond van de mobiele balie in het Huis van Leusden weergegeven.  
Als reactie op de laatste alinea waarin staat dat het college ervan uitgaat dat de schriftelijke 
vragen van CDA en D66 met deze memo beantwoord zijn, heeft D66 aangegeven te wensen 
dat de vragen beantwoord worden.

Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
In de Leusder Krant van 3 april was te lezen dat de Rabobank met ingang van 1 mei a.s. 
"zijn intrek zal nemen in het Huis van Leusden". N.a.v. dit bericht heeft CDA reeds vier 
vragen gesteld. D66 heeft hierover nog de volgende aanvullende zeven vragen aan het 
college.

Vraag 1
Wanneer heeft het college hiertoe besloten en is deze besluitvorming gedeeld via het 
collegeverslag. Zo niet, wat is daarvan de reden? 

Antwoord
In de beginfase van het Huis van Leusden hebben de gemeente en de Rabobank positieve 
verkennende gesprekken gevoerd over vestiging in het Huis van Leusden om ook 
financiële dienstverlening aan inwoners te kunnen bieden. Rabo heeft toen bekend werd dat 
zij uit de Hamerhof zou vertrekken, in het najaar van 2018, gevraagd om definitieve 
afspraken te maken over een beperkt loket in het Huis van Leusden. Wij hebben dit 
verzoek in november in het college besproken en met de Rabobank eerst gekeken of de 
bibliotheek niet een beter passende locatie zou zijn. In januari - toen de Rabobank aangaf toch 
voorkeur te geven aan het Huis van Leusden - hebben wij het verzoek opnieuw besproken en 
daarbij betrokken dat de Rabobank een zekere mate van medewerking mocht verwachten 
vanuit de gesprekken in de vorige periode en ook dat voor minder digitaal vaardige inwoners 
behoud van een servicepunt wellicht goede zaak zou kunnen zijn. Wij hebben daarom in 
januari voor de lijn gekozen om deze service te koppelen aan een proefperiode van 1 jaar. 
Daarom hebben wij in januari (nog) geen definitief collegebesluit genomen maar aan de hand 
van een ambtelijk memo de voorwaarden voor de proefperiode vastgesteld. Het lag in onze 
bedoeling om deze proef en voorwaarden via de raadsinformatiebrief met u te delen.

Zaaknummer: L210421



Vraag 2
Hoe verhoudt de afgesproken huur zich t.o.v. de andere afgesproken huren in dit Huis?

Antwoord
De huurders in het Huis van Leusden betalen € 100,- per m2 per jaar. Gelet op het aantal 
m2 dat de Rabobank in gebruik zou nemen zou het een huur van € 200,- per jaar betreffen. 
Met de Rabobank was een huur van € 4.000,- overeengekomen. 

Vraag 3
Hoe heeft het college de mogelijkheid van onderhuur in het Huis van Leusden 
gecommuniceerd naar zowel het bedrijfsleven als niet- commerciële organisaties in Leusden 
en welke organisaties hebben te kennen gegeven daar gebruik van te willen maken?

Antwoord
Wij hebben hier niet actief over gecommuniceerd. Op basis van de eerdere oriënterende 
gesprekken en de vraag van de Rabobank in het najaar van 2018 is in deze specifieke 
situatie gekeken wat er mogelijk is. Zie daarbij ook het antwoord op vraag 1.. 
In de afgelopen tijd heeft de Open Atelierroute gevraagd gebruik te kunnen maken van het 
Huis van Leusden gedurende een kort tijdsbestek. Inmiddels heeft zich naar aanleiding van 
het krantenbericht van de Rabobank nog een organisatie gemeld die graag gebruik zou 
willen maken van het Huis van Leusden. Tijdens de Uitwisseling over het Huis van Leusden 
na de zomervakantie, wisselen we graag uit hoe de fracties over mede- gebruik van het Huis 
van Leusden denken. 

Vraag 4
Voor zover bekend, wat zijn de redenen geweest dat dat niet is doorgegaan?
Vraag 5
Welke andere vormen van dienstverlening of commerciële activiteiten vindt het college nog 
meer passend bij de functie van het Huis van Leusden?
Vraag 6
Hoe moeten organisaties (commerciële en niet- commerciële) hun verzoek indienen die 
structureel of incidenteel gebruik willen maken van het Huis van Leusden?
Vraag 7
Welk beleid hanteert het college bij het beoordelen van die verzoeken?

Antwoord
We gaan terughoudend om met het incidenteel beschikbaar stellen van het Huis van 
Leusden. Zoals mondeling aangegeven in de raadsvergadering van 18 april verkennen we 
na de zomer graag met de raad in een Uitwisseling welke beleidslijn we hierin zouden 
kunnen aanhouden. Randvoorwaarde daarbij is uiteraard dat de bestaande dienstverlening 
en gebruik in het Huis van Leusden niet belemmerd worden. 
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