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Plaatsing AED’s/hartslag.nl
De burgemeester heeft de toezegging gedaan de raad te informeren over de rol van politie 
en brandweer in het vervolg van de plaatsing AED’s/ hartslag.nl. 
Stichting ‘’AED Leusden doet mee’’ probeert met de subsidieaanvraag en giften door derden 
de dekking qua AED’s in Leusden 100% te krijgen. Dit betekent echter niet dat de Brandweer 
en Politie stoppen met het uitrukken met de AED’s. Het heeft te maken met de dekking in 
buitengebieden. Omdat er rondom Leusden dunbevolkte gebieden zijn waar de dekking 
nooit 100% zal zijn, blijven de operationele diensten uitrukken met AED. Elk 
brandweervoertuig en politievoertuig houdt dus zijn AED. Het kan dus voorkomen dat in 
geval van een hartstilstand in Leusden centrum, zowel de brandweer en ambulance 
gealarmeerd wordt, als de burgerhulpverleners die aangesloten zijn bij HartslagNu. Deze 
3-voudige dekking is geen verspilde capaciteit, omdat in dergelijke gevallen elke seconde 
telt, en de brandweer altijd kan assisteren in geval van een reanimatie (denk aan publiek op 
afstand houden, of in geval van een langdurige reanimatie, de reanimatie overnemen van 
burgerhulpverleners).

BLNP raadsinformatiebrief september 2018
Sinds 1 januari 2017 is de Samenwerking Bedrijfsvoering Bunschoten, Leusden, Nijkerk, 
Putten (BLNP) van kracht. De juridische basis voor de samenwerking is de ‘Regeling Zonder 
Meer BLNP’, waarin de samenwerkingsafspraken zijn geformaliseerd. 

Binnen de Samenwerking Bedrijfsvoering Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten werken 
de vier gemeenten met elkaar samen op de taakvelden Financiën, Informatiemanagement 
(ICT), HRM en Juridische Zaken. Door het samenvoegen van de werkzaamheden op deze 
vier taakvelden worden de krachten gebundeld. Dit leidt tot: 
een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening; 
het verminderen van de kwetsbaarheid; 
het bieden van kansen voor personeel; 
het besparen van kosten.

De samenwerking is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het uitgangspunt van de 
samenwerking is dat het een organisch proces is. Dit houdt in dat het proces altijd in 
ontwikkeling is. Begin 2019 vindt er een uitgebreide evaluatie plaats in de vorm van een 
thermometer. Daarbij wordt bekeken hoe de samenwerking verloopt en wat er  nodig is om 
de samenwerking te versterken. 

Er zijn in de eerste jaren verschillende successen geboekt met de samenwerking. Zo zijn er 
veel taken gezamenlijk opgepakt en is er, vaak met de zogeheten ´quick wins´, al behoorlijk 
wat efficiëntiewinst behaald. Uiteraard zijn ook veel processen opgestart met een langere 
looptijd. Daarvan zijn de effecten nog niet direct zichtbaar. Natuurlijk zijn er ook zaken die 
minder goed zijn gegaan dan verwacht. Die zaken krijgen waar nodig extra aandacht in de 
jaarplannen van 2018 en verder. 
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Raadsbijeenkomst
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een gezamenlijke raadsbijeenkomst van de vier 
gemeenten op 15 januari 2019. Tijdens deze bijeenkomst wordt u onder andere 
geïnformeerd over de resultaten van de samenwerking en de monitor die is uitgevoerd over 
januari tot en met augustus 2018. In de bijlage bij deze brief vindt u een beknopte stand van 
zaken op de “4 K’s” als voorproef op deze bijeenkomst.

BIJLAGE:  DE 4 K’s

Kwaliteit
Om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen is er gewerkt aan een harmonisatie van 
de financiële administratie, de personeels- en salarisadministratie en harmonisatie op het 
gebied van ICT. Naast het gegeven dat harmonisatie een belangrijke basis is voor het 
realiseren van kwaliteitsverbeteringen, is harmonisatie ook van belang voor de verbetering 
van de onderlinge vervangbaarheid bij medewerkers en het realiseren van 
kostenbesparingen. Ook is er gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van en informatie 
over de arbeidsvoorwaarden voor het Individuele Keuze Budget (IKB). Een ander voorbeeld 
is het gezamenlijk verzorgen van juridische cursussen voor de medewerkers van de vier 
gemeenten. Het delen van kennis, ervaring en deskundigheid is een belangrijke 
succesfactor voor de samenwerking. Andere positieve resultaten die bijdragen aan de 
kwaliteit van de samenwerking zijn het realiseren van de gezamenlijke commissie voor 
bezwaar en beroep, de gemeentelijke ombudsman Bunschoten/Nijkerk/Putten, de 
gezamenlijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het beveiligingsbeleid 
ICT.

Kwetsbaarheid
Door elkaar op de vier taakvelden te ondersteunen bij ziekte, vacatures of in drukke tijden 
wordt de kwetsbaarheid verminderd. Tevens hoeft er niet of minder extern te worden 
ingehuurd, wat bijdraagt aan besparing van kosten. Maar ook bij de gewone verdeling van 
de werkzaamheden zorgt het streven naar een zelfde beleidsbenadering ervoor dat er 
gemakkelijk geschoven kan worden met taken. De gezamenlijke kennis groeit, doordat 
medewerkers elkaar steeds meer weten te vinden.

Kansen
De kansen voor al het personeel zijn vergroot door het delen van alle vacatures en klussen. 
De interne arbeidsmarkt is door de samenwerking enorm uitgebreid. Dit heeft al 
verschillende keren tot een positief resultaat geleid.
Daarnaast kan de schaalvergroting mogelijkheden creëren voor nieuwe producten en 
diensten, die als individuele gemeente niet haalbaar zijn. Een verbreding van de scope van 
je werk, of de mogelijkheid tot specialisatie zorgt ook voor een positieve impuls voor de 
medewerkers.

Kosten
De samenwerking levert een positief resultaat op. Wel gaan de kosten voor de baat uit.  Het 
vermelden waard zijn de aanzienlijke bedrijfseconomische besparingen die gerealiseerd zijn. 
Deze besparingen zijn niet direct in de begroting terug te vinden, maar wel een belangrijke 
factor bij de te behalen voordelen uit de samenwerking. Dit is het gevolg van het maken van 
zogeheten ‘minder-meerkosten’. Het gaat dan om kosten die gemaakt worden voor de 
uitvoering van nieuwe taken op basis van bijvoorbeeld  wetgeving zoals de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kosten die elke gemeente dus moet maken. 
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Door dit gezamenlijk te doen, is dit per saldo goedkoper dan wanneer de vier gemeenten dit 
individueel  doen. 

Gebiedsontwikkeling Groot Agteveld
Alliantie is recent in verkoop gegaan met Veld 4 en 5. Alle 33 woningen en de vijf vrije kavels 
zijn onder optie. Ook zijn er veel reservekandidaten. Doel is om, wanneer 70% van veld 4 en 
5 is verkocht, te starten met de ontwikkeling van veld 3. Veld 3 zou vervolgens in verkoop 
kunnen als de bouw van veld 4 en 5 start. Doel is om met veld 2 in verkoop te gaan als de 
vijf vrije kavels uit veld 4 en 5 zijn verkocht. Er is veel belangstelling vanuit het dorp en de 
omliggende streek. Potentiële kopers komen vooral uit Achterveld, Leusden, Amersfoort en 
Barneveld. In verband met de voorgenomen herinrichting van de Hessenweg wordt 
zorgvuldig gekeken op welke wijze het bouwverkeer naar Groot Agteveld ontsloten kan 
worden.

Gemaalrenovatie via de sociale werkplaats
In de gemeente Leusden is niet alleen riolering aanwezig binnen de bebouwde kom, maar 
zijn ook de verschillende boerderijen en buurtschappen aangesloten op het riool door middel 
van drukriolering, kleine rioolgemalen met een eigen aansturing. Onlangs is een werk 
aanbesteed waarbij de aansturingskasten van de drukriolering vernieuwd worden. Het gaat 
om  een werk van ongeveer 300 gemaalkasten; de groene kasten met lamp die u in het 
buitengebied naast boerderijen ziet staan. We zijn  trots te melden dat dit werk uitgevoerd 
kan worden met behulp van de sociale werkplaats van Metafors in Amersfoort. Metafors is 
onderdeel van de Amfors groep, een sociale werkvoorziening waarbij diverse Leusdenaren 
hun dagelijkse invulling vinden. Binnen het werk zal Metafors niet alleen de oude kasten uit 
elkaar halen zodat de onderdelen gerecycled kunnen worden, maar ook de nieuwe kasten 
volledig produceren en de elektrische apparatuur op de nieuwe kasten assembleren. Eén in 
ander in samenwerking en onder regie van Landustrie BV, een gerenommeerd bedrijf op het 
gebied van gemalen.

Voorbereiding Hart van Achterveld
De voorbereiding van de uitvoering van de reconstructie van de Hessenweg vordert gestaag. 
Inmiddels is de technische vertaling van het ontwerp van de denktank gereed en wordt er 
druk gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding van het project. In het voorjaar van 
2019 kan dan met de daadwerkelijke werkzaamheden buiten begonnen worden. In de 
aanbesteding wordt vooral aandacht besteed aan de omgeving, de fasering van de 
werkzaamheden en het beperken van de overlast tijdens de werkzaamheden. Bij de selectie 
van de aannemer worden deze aspecten dan ook zwaar meegewogen. Om de aannemers al 
voor de aanbesteding van goede informatie te voorzien, is de gemeente bezig met een 
omgevingsscan waarin de belangen van de verschillende ondernemers, inwoners en 
evenementen worden geïnventariseerd. In de tweede helft van November worden de 
definitieve plannen en ontwerpen aan de buurt gepresenteerd tijdens een inloopavond, 
waarvoor ook de raad  wordt  uitgenodigd.
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Resultaten meting bewonerstevredenheid onderhoud buitenruimte 2018
Sinds april 2015 werkt de gemeente Leusden met aangepaste beeldkwaliteitsbestekken. Om 
een goed beeld te krijgen over de tevredenheid van bewoners over het onderhoud van de 
buitenruimte, wordt sinds 2015 een jaarlijks onderzoek hiernaar uitgevoerd.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige tevredenheid over het 
onderhoud van de buitenruimte en de aanverwante communicatie en participatie onder de 
inwoners van de gemeente Leusden (door de jaren heen).
In juli kregen 1.500 inwoners een schriftelijke uitnodiging voor de online vragenlijst 
toegestuurd. Elk jaar werden de respondenten gevraagd of ze volgend jaar weer benaderd 
willen worden bij een herhalingsonderzoek. Deze groep heeft een e-mail ontvangen.
In 2018 hebben 588 inwoners deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 314 online, 264 via 
de mail en 10 schriftelijk. Dit is een respons van 39%. 

Resultaten
Inwoners uit Leusden geven een 5,5 voor het onderhoud van de openbare ruimte in de eigen 
woonomgeving. Dit is 0,2 hoger dan een jaar geleden. Het legen van de afvalbakken wordt 
gewaardeerd met een 7,1 en onderhoud afwatering op straat met een 6,8. Het onderhoud 
gras, vegen van straten, aanpak zwerfvuil en onderhoud bomen en struiken krijgen een 
hogere waardering dan vorig jaar.
Twee op de tien inwoners voelen zich voldoende geïnformeerd over het onderhoud van de 
openbare ruimte. Dit is lager dan in 2017. Om nog beter met de inwoners te communiceren 
kan de gemeente Leusden - volgens de inwoners – het best communiceren via de e-mail, 
gemeentelijke krant, website of een App. 
Drie op de tien inwoners vinden dat men makkelijk zelf kan participeren om het openbaar 
groen te onderhouden. Ongeveer de helft van de inwoners geeft aan zelf wel eens een 
actieve rol gespeeld te hebben bij het onderhoud. Dit is sinds 2016 gelijk gebleven (rond de 
50 procent). Afgezet tegen het absolute aantal bewonersinitiatieven (zie 
www.onzebuitenruimte.nl, waarin een duidelijke stijging te zien is, lijkt dit een opmerkelijk 
resultaat. 
Inwoners geven, net als in 2017, een onvoldoende voor de mogelijkheden tot participatie 
rondom het onderhoud in de openbare ruimte. 
Zes op de tien inwoners weten waar ze een melding over de openbare ruimte kunnen doen. 
Inwoners die wel eens een melding hebben gedaan geven een 5,6 voor de afhandeling 
hiervan. Inwoners geven aan graag op de hoogte gehouden te worden van de afhandeling 
van de melding.

Conclusie
In vergelijking met eerdere metingen zijn er kleine verschillen gevonden. Zo worden er 
betere cijfers voor de verschillende aspecten van het onderhoud open ruimte gegeven. Ook 
het totaalcijfer is hoger. Voor de participatie en het afhandelen van meldingen is de 
waardering vergelijkbaar met de vorige keren. 
Vanuit de prioriteitenmatrix wordt duidelijk dat de volgende aspecten  voor bewoners 
belangrijk zijn:
• aanpak van onkruid op stoepen en wegen, 
• aanpak onkruid in plantsoenen, 
• onderhoud van bomen en struiken 
• aanpak van zwerfvuil 
Het advies van bewoners blijft, net als bij eerdere metingen: verbeteren en veel aandacht 
besteden aan deze vier punten. 
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Resultaten in relatie tot verhoging van het beeldkwaliteitsniveau
Begin 2017 is door de Raad besloten jaarlijks € 200.000 extra in te zetten voor het 
onderhoud van de buitenruimte. Samen met de klankbordgroep groenonderhoud zijn keuzes 
gemaakt hoe hieraan invulling te geven. Aansluitend op de wens van de Raad is de 
beeldkwaliteit in een groot deel van het areaal van niveau C naar B te verhoogd. Daarmee 
was de hoop dat de waardering voor het onderhoud van de buitenruimte weer terug zou zijn 
op het niveau van 2015 (1e meting). 
Uit de eerste tevredenheidsmeting na de aanpassing van dit beleid in 2017, bleek dit 
resultaat niet. De tevredenheid bleek zelfs gedaald. Dit is verklaard doordat de verandering 
nog onvoldoende zichtbaar was omdat er tijd nodig was om het nieuwe kwaliteitsniveau 
zichtbaar te realiseren. 
In 2018 is het ingezette beleid, het grotendeels verhogen van C naar B, voortgezet. De 
resultaten daarvan lijken uit dit tevredenheidsonderzoek, naar voren te komen. De resultaten 
van het onderzoek wijzen echter (nog) niet op een gelijke tevredenheid als gemeten in 2015, 
toen het kwaliteitsniveau B nog ‘beleefd’ werd. 

Belevingswaarde
Sinds 2015 zijn er in den lande veel ontwikkelingen met betrekking tot meting van 
tevredenheid van bewoners over de openbare ruimte. Gebleken is dat de mate van 
tevredenheid wordt bepaald door veel meer zaken dan alleen het onderhoud. De inrichting 
en het gebruik van de buitenruimte speelt een belangrijke rol, maar ook de frequentie van 
zichtbare medewerkers op straat en de werkwijze die wordt gehanteerd heeft invloed. 
Inmiddels is duidelijk dat het meer gaat over de ‘belevingswaarde’ van de buitenruimte dan 
over tevredenheid over een onderhoudsniveau. 
Daarnaast blijkt de wijze van meten een rol te spelen in de resultaten. Wanneer mensen ter 
plaatse op straat gevraagd wordt om vragen te beantwoorden, geeft dit andere resultaten 
dan wanneer mensen dit ‘thuis op de bank’ doen. De vraag reist daarmee: wat meten we 
nou eigenlijk en geeft dit de juiste sturingsinformatie? 
Vanaf het 4e kwartaal 2018 wordt, samen met externe adviseurs die op wetenschappelijk 
niveau onderzoek doen, geëxperimenteerd met andere meetmethodes, die realistischer 
resultaten moeten opleveren. 

Evaluatie contract
In het 4e kwartaal 2018 wordt eveneens het contract waarmee wordt gewerkt in het kader 
van onderhoud van de buitenruimte geëvalueerd (CUP 8.2). De resultaten hiervan worden in 
het 1e kwartaal van 2019 gepresenteerd. 
Door verbeterde meetmethodes te koppelen aan de resultaten van de evaluatie van het 
huidige contract, gaan we in 2019 aan de slag met de ontwikkeling van een geactualiseerde 
overeenkomst voor het onderhoud van de buitenruimte (CUP 8.1).

Fietsparkeren Hart van Leusden
In de oude situatie waren er 150 plekken voor fietsparkeren in de directe omgeving van ’t 
Erf. In het nieuwe ontwerp waren in eerste instantie 65 fietsnietjes gepland. Ervan uitgaande 
dat er aan beide kanten van elk fietsnietje een fiets geplaatst kan worden, zijn zo 130 
plaatsen teruggebracht. De ontbrekende plaatsen werden pas verderop in het plan, binnen 
de fases 2 en 3, voorzien.
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In de raad is aandacht gevraagd voor het fietsparkeren ter hoogte van ’t Erf en is verzocht 
na te gaan of binnen fase 1 van Hart van Leusden toch al direct de volledige 150 
fietsparkeerplaatsen teruggebracht kunnen worden. Dit is inmiddels technisch uitgewerkt en 
besproken met de architect. In de volgende stuurgroep vergadering wordt een voorstel 
besproken waarin 10 extra fietsnietjes geplaatst worden voor de glazen wand van het “Huis 
van Leusden” en/of nabij de bibliotheek. Hiermee wordt het aantal fietsparkeerplekken met 
20 stuks verhoogd, waardoor de volledige 150 fietsparkeerplaatsen worden teruggebracht in 
de directe omgeving van ’t Erf.

Gebiedsontwikkeling De Plantage
Ontwikkelaar Rijn & Vecht heeft voor vier bedrijfsverzamelgebouwen omgevingsvergunning 
aangevraagd. De gebouwen bevatten 40 units van elk ca. 100 m2. Bijna alle units zijn 
verkocht aan veelal lokale ondernemers. Levering van de gronden hiervoor is gepland voor 
december 2018 of januari 2019. Voornoemd product heeft de nodige belangstelling voor de 
locatie gewekt. Voor de kavels A1 t/m A3 en het initiatief van Boshuizen zijn de eerste 
stedenbouwkundige schetsen gemaakt. Op genoemde locaties beogen de eigenaren de 
bestemming te wijzigen naar wonen.

Tijdlijn besluitvorming de Korf
In augustus heeft de raad kennis kunnen nemen van de resultaten van een scenariostudie 
de Korf. Een 5 tal renovatie en sloop-nieuwbouwvarianten zijn daarin doorgelicht. In een 
bijgevoegd concept raadsvoorstel wordt de variant extra duurzame renovatie als 
voorkeursvariant aangewezen om nader uit te werken. Op 6 september is dit in de raad 
toegelicht. Tijdens de algemene beschouwingen op 11 september bleek dat in de raad 
behoefte is aan inzicht in andere scenario’s, gestoeld op andere uitgangspunten dan de 5 
die aan de raad zijn gepresenteerd. Er wordt nu een quick scan uitgevoerd naar die andere 
scenario’s.
Wij verwachten u de resultaten van de quick scan te kunnen presenteren tijdens de 
uitwisseling op 22 november.  Na die datum zullen wij een raadsvoorstel de korf aanleveren, 
aangevuld met de resultaten van de quick scan en met al dan niet aangepast 
voorkeursscenario Wij streven er naar het raadsvoorstel de eerste raadscyclus na 22 
november aan te leveren. Dat zou betekenen dat de stukken in december aan het presidium 
verzonden worden zodat het voorstel in de informatieronde 17 januari 2019 en raad 31 
januari 2019 kan worden behandeld.

Asbest
De gemeenteraad is in 2017 geïnformeerd over het proces rondom de wettelijke overdracht 
van asbesttaken naar de omgevingsdienst en het asbestdaken proces. Via dit onderdeel 
wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van het proces rondom de wettelijke 
overdracht van asbesttaken naar de omgevingsdienst en het asbestdaken verbod per 2024.

Asbesttaken
Per 1 juli 2017 is het Besluit omgevingsrecht (BOR) gewijzigd. De wijziging heeft onder 
andere tot gevolg dat het ketentoezicht op de professionele verwijdering van asbest vanaf 1 
juli 2017 een basistaak is die van de gemeente aan een omgevingsdienst moet worden 
overgedragen. Het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht heeft in een eerdere fase 
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besloten nog niet over te gaan tot overdracht van de taken, om zo voldoende voorbereiding 
te kunnen treffen. 
De planning voor het moment van taakoverdracht is op 1-1-2020 gesteld. Randvoorwaarde 
is dat er voldoende kwaliteit is om de taakoverdracht vorm te kunnen geven. Bij de 
opdrachtverlening en toets momenten wordt hierop gestuurd . 
Om kennisontwikkeling en praktijkervaring mogelijk te maken is op 1 april 2018 een pilot 
gestart. Fase 1 van de pilot is op dit moment afgerond.  
Het tot stand brengen van een uniform werkproces is een cruciale voorwaarde om kentallen 
te kunnen ontwikkelen. Dit is tezamen met de werkvoorraad van belang om een indicatie van 
de kosten te kunnen geven t.b.v. de begroting 2020. V.w.b. de werkvoorraad worden er in 
Leusden jaarlijks ongeveer 75 sloopmeldingen met asbestinventarisatie beoordeeld en vindt 
hierop toezicht plaats. Verwachting is dat dit aantal de komende jaren gaat stijgen i.v.m. het 
verbod op asbestdaken. De concept wettekst gaat vooralsnog uit van inwerkingtreding per 1 
januari 2024. Hierover is discussie ontstaan in de Tweede Kamer.  

Asbestdaken
De inventarisatie asbestdaken die in provinciaal verband is uitgevoerd, is afgerond en laat 
het volgende beeld zien. Binnen de gemeente Leusden zijn 21.307 panden (oppervlakte van 
2.008.516 m2 daken) via luchtfoto’s geïnventariseerd. De uitkomst van deze inventarisatie 
laat zien welke panden verdacht zijn op asbest. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 
volledig en deels volledig toepassing van verdachte golfplaten alsmede volledig en deels 
verdachte toepassing van leisteen. 

 

# 
pande
n

m² 
dakopp.

% # 
panden

% m² 
dakopp.

Verdacht 1.667 216.423 7,8% 10,8%
Niet verdacht 19.566 1.789.618 91,8% 89,1%
Niet zichtbaar 74 2.475 0,35% 0,12%
Totaal 21.307 2.008.516 100% 100%
Deze inventarisatie op basis van luchtfoto’s geeft een indicatie van de aanwezige 
werkvoorraad, maar zal niet 100% sluitend zijn.

De inventarisatie is vertaald op een digitale kaart waardoor inzichtelijk is welke panden 
(adressen) verdacht zijn op aanwezigheid van asbest houdende golfplaten of leisteen. De 
inventarisatie betreft heel Leusden (zowel particulieren als bedrijven).

De gemeente Leusden gaat in samenwerking met andere gemeenten in de provincie, de 
provincie Utrecht, RUD Utrecht, ODRU en lokale partijen op zoek naar mogelijkheden om dit 
project in goede banen te leiden. In het Energieakkoord Leusden 2.0 met de agrarische 
organisaties is het onderdeel asbestdaken als kans voor gelijktijdige investering in 
zonnepanelen opgenomen. 

Het aantal aanwezige asbest verdachte daken laat zien dat er een behoorlijke 
inspanningsklus op de gemeente/omgevingsdienst af komt. De inspanning zit hem met 
name in het behandelen van sloopmeldingen en het toezichthouden op de daadwerkelijke 
sloop. Daarnaast is het  ook nodig rekening te houden met  toezicht bij illegale sloop en 
handhaving als burgers of bedrijven ook na het asbestdakenverbod nog asbest op het dak 
hebben liggen.
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Sociaal Domein
Rapportage discriminatieklachten 2017
Gemeente Leusden heeft een dienstverleningsovereenkomst met Art. 1 Midden Nederland 
(Art.1 MN). Dit is een regionaal antidiscriminatiebureau waar mensen die in aanraking 
komen met discriminatie klachten kunnen melden. 
Art. 1 MN registreert het aantal meldingen en neemt de klacht in behandeling. Inwoners uit 
Leusden kunnen voor het melden van discriminatie ook terecht bij Lariks, er vind dan een 
intake plaats en de klacht wordt verder behandeld door Art. 1 MN.
Art. 1 MN heeft ons gerapporteerd over het aantal geregistreerde discriminatieklachten over 
ervaringen die zich afspeelden in de gemeente Leusden in 2017. Het totaal aantal 
geregistreerde klachten bedroeg 6. In voorgaande jaren was het aantal meldingen 4 (2016), 
8 (2015) en 11 (2014). Dit aantal is dus vergelijkbaar met voorgaande jaren. Als we kijken 
naar de meldingen in 2017 zien we dat het meldingen betrof over geslacht, leeftijd, ras, 
seksuele gerichtheid en niet-wettelijke gronden. Bij het behandelen van een melding van de 
discriminatieklachten kijkt Art.1 MN samen met de melder naar welke acties wenselijk én 
haalbaar zijn. Dit hangt sterk af van het type klacht en de wensen en verwachtingen van de 
melder. Er werd 1 informatieverzoek gedaan door een persoon of organisatie in Leusden.

Jaarverslag Handhaving kwaliteit kinderopvang 2017
De gemeente is belast met het handhaven van de kwaliteit in de kinderopvang en legt hier 
jaarlijks verantwoording over af aan de Inspectie van het Onderwijs door middel van het 
jaarverslag Toezichtinformatie Kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert de GGD 
regio Utrecht jaarlijks inspecties uit bij kinderopvanglocaties (kinderdagopvang, 
buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). De gemeente ontvangt 
inspectierapporten van GGD regio Utrecht waarin eventuele tekortkomingen worden vermeld 
en beslist op basis hiervan of een handhavingstraject ingezet moet worden. Het college 
voert de regie op de handhaving en toezicht en voert deze taak uit. 
Het jaarverslag Toezichtinformatie Kinderopvang Leusden 2017 is bedoeld als 
verantwoording van het voorafgaande kalenderjaar en opgesteld conform het model van de 
Onderwijs Inspectie. Het college informeert u als raad over de ingezette 
handhavingstrajecten. 

Samenvatting jaarverslag 2017:
1. alle binnengekomen aanvragen zijn binnen de wettelijke termijn van 10 weken 

afgehandeld;
2. alle reguliere inspecties op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, 

gastouderbureaus zijn uitgevoerd;
3. elke nieuwe voorziening voor gastouderopvang dient voor registratie geïnspecteerd te 

worden. De gemeente heeft alle nieuwe VGO-locaties geïnspecteerd;
4. reguliere inspectie op voorzieningen voor gastouderopvang. In 2017 moeten minimaal 2 

voorzieningen geïnspecteerd worden, Leusden heeft er 5 geïnspecteerd en voldoet 
hiermee ruim aan het aantal verplichte inspecties van 5% tot 30% van het aantal 
geregistreerde gastouders;

5. de gemeente heeft 2 handhavingstrajecten ingezet naar aanleiding van 2 rapporten met 
handhavingsadvies. Handhaving vond plaats op de onderdelen en is reeds bij beide 
beëindigd:
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 Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte 
beschikbaar.

 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een 
beschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de 
basisgroep (recidive);

6. daarnaast heeft zij 2 keer beredeneerd niet gehandhaafd op overtredingen uit de 
rapporten met een handhavingsadvies. Redenen voor niet handhaven zijn:
 De buitenruimte was niet toereikend voor het aantal kinderen: de houder heeft een 

schriftelijke aanwijzing gekregen en de tekortkoming in de gestelde termijn hersteld.
 Het ontbreken van een oudercommissie: de houder heeft wel aangetoond dat er 

voldaan is aan de inspanningsverplichting.

We zien de afgelopen jaren een forse daling van het aantal overtredingen in Leusden. In 
2014 waren er 36 overtredingen, in 2015 gedaald naar 15, in 2016 gedaald naar 7 en 
afgelopen jaar in 2017 waren er 3 overtredingen. De jaarcijfers handhaving kinderopvang 
zijn vanaf 2016 niet één op één te vergelijken met cijfers van andere gemeenten, omdat de 
gemeente Leusden 2016 een nieuw handhavingsbeleid Kinderopvang en peuterspeelzalen 
heeft vastgesteld. Voor meer gedetailleerde informatie zijn alle inspectierapporten vrij 
toegankelijk via de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
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