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Vuelta 2020 bezoekt Leusden
De lobby om de start van de Vuelta 2020 naar Utrecht te halen, heeft succes gehad. Op 20 
februari is bekend geworden, dat dit grote wielerevenement in augustus 2020 3 dagen in en 
rond Utrecht en Brabant wordt gehouden. De eerste echte etappe, die op een zaterdag 
wordt verreden, voert van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht. Op die dag trekt de tourkaravaan 
ook door Leusden. Zoals het er nu naar uitziet is de Doornseweg de weg in onze gemeente 
waarover de ‘ridders van de weg’ zullen voortsnellen.

Voor deze doorkomst hoeven wij als gemeente Leusden geen financiële bijdrage te leveren. 
Wel wordt een beroep op ons gedaan om medewerking te verlenen in natura. En dan moet u 
denken aan het plaatsen van afzettingen, ambtelijke capaciteit, e.d. De Doornseweg is bij de 
provincie in beheer, waardoor onze bijdrage naar verwachting bescheiden kan zijn.
 
Nu de routes bekend zijn, gaat de organisatie van La Vuelta Holanda aan de slag met de 
invulling van het evenement. Thema's hierbij zijn: feest, gezond stedelijk leven en 
duurzaamheid. Het evenement krijgt extra beleving via verschillende activiteiten voor en 
door inwoners, verenigingen, organisaties, partners, bedrijven en instellingen.

De doorkomst van de tourkaravaan in onze gemeente en alle media-aandacht die dat met 
zich meebrengt, willen wij gebruiken om Leusden positief in beeld te brengen. Daarbij moet 
u onder andere denken aan het belichten van ons uitgebreide en gevarieerde fiets- en 
wandelnetwerk en andere kernkwaliteiten. De gemeente Leusden zet zich bovendien op de 
kaart als aantrekkelijke  fietsgemeente in Midden-Nederland. Daarnaast worden er vanuit de 
lucht twee prominente bezienswaardigheden van Leusden getoond, die laten zien wat wij 
aan cultuur-, landschap en natuur nog meer te bieden hebben. Kortom, een unieke kans 
voor onze gemeente om ons ‘op de kaart te zetten’!

Zodra er meer bekend is zullen wij u hier over informeren.

Benchmark formatie en kosten
Decentralisaties, veranderende wetgeving, samenwerking, in- en uitbesteding, 
toenemende automatisering; allerlei factoren die leiden tot een continu verandernd 
takenpakket voor de gemeente. In de raad zijn vragen gesteld over de formatie en is 
een motie ingediend om sturingsinformatie te verkrijgen ten aanzien van de formatie. 
Om inzicht te krijgen in formatie, taken en kosten passend bij de gemeente Leusden 
wordt een benchmark uitgevoerd door Berenschot. 

Groot onderhoud riolering en wegen aan de Ursulineweg
We starten met het bouwrijp maken van de Buitenplaats, hierdoor is het noodzakelijk om aan 
de slag te gaan met het opknappen van de Ursulineweg.
We gaan voortvarend aan de slag met de voorbereiding en de verbetering van de riolering 
en na de bouw van diverse kavels wordt gestart met het vernieuwen van de bestrating.
Bij de behandeling en de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 ziet u 
de Ursulineweg op de projectenlijst 2019 staan. Omwonenden zijn op 20 februari 
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geïnformeerd tijdens een bewonersavond. Alle bespreekpunten zijn naar tevredenheid 
behandeld. 

Verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingsplan
Ten behoeve van een betere dienstverlening heeft de gemeenteraad besloten een verklaring 
van geen bezwaar af te geven voor de verlening van een omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan (‘het Wabo projectbesluit’, zie raadsvoorstel 154891, 17 februari 
2011). Hierbij is toegezegd dat de raad wordt geïnformeerd wanneer gebruik gemaakt is van 
deze bevoegdheid. Eens per kwartaal wordt een nieuw overzicht gestuurd.

Het college heeft met gebruikmaking van deze bevoegdheid de onderstaande 
omgevingsvergunning(en) in afwijking van het bestemmingsplan verleend (periode 1 oktober 
2018 tot 1 januari 2019):

Naam / adres Beschrijving Datum 
verleend

De Eenruiter 2 t/m 
20 (even);
De Tuinderij 1 t/m 
20;
De Kassen 1 t/m 
19 (oneven).

Het bouwen van vier bedrijfsverzamelgebouwen 
in de Plantage.

27-11-2018

Hamersveldseweg 
55

Het vergroten van een bestaand terras 17-4-2018
(Deze vergunning 
is per abuis niet 
meegenomen in 
een eerdere 
rapportage)

De verleende omgevingsvergunning(en) zijn ook in te zien op ruimtelijkeplannen.nl.

Herinrichting van de Hamersveldseweg-zuid
Voordat met de aanleg van het vrijliggend fietspad kan worden begonnen moeten diverse 
kabels en leidingen worden verlegd of vervangen. Deze werkzaamheden, die in opdracht 
van en onder verantwoordelijkheid van de nutsbedrijven worden uitgevoerd, zijn eind 
februari 2019 gestart. Deze worden medio april afgerond. 
Het project herinrichting Hamersveldseweg-zuid houdt meer in dan alleen de aanleg van een 
fietspad. Ook de huidige rijbaan wordt in zijn geheel vervangen. Daarbij staat het behoud 
van beide karakteristieke bomenrijen centraal. Verder worden in het gedeelte tussen de 
spoorwegovergang en de Grasdrogerijweg rode fietsstroken aangebracht. Ook de 
aansluiting met de Ambachtsweg wordt een stuk overzichtelijker gemaakt.
De uitvoering van de wegwerkzaamheden is opgedragen aan fa. Van Schoonhoven. Het is 
de bedoeling dat de vernieuwde weg en het fietspad medio mei 2019 in gebruik genomen 
worden. Op dat moment zijn ook de werkzaamheden aan de Grasdrogerijweg afgerond en is 
de route Ben Pon Baan-Grasdrogerijweg-Hamersveldseweg een feit. En dat houdt weer in 
dat de Hamersveldseweg-zuid gesloten kan worden verklaard voor vrachtverkeer.
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Project Hart van Leusden
Gemeente Leusden is bezig om het winkelcentrum De Hamershof een kwaliteitsimpuls te 
geven. Binnen het project Hart van Leusden wordt de bestaande betonnen verharding 
vervangen voor een verharding van natuursteen. De leverantie van het natuursteen is 
middels een aanbesteding tot stand gekomen. 
De werkzaamheden voor het project Hart van Leusden fase 1 zijn in oktober 2018 gestart. In 
de zomer van 2018 is een leverschema met de Portugese leverancier afgesproken. Dit wordt 
tot op heden moeizaam nagekomen. Een van de oorzaken is dat er op grote schaal 
meerdere Chinese groeves gesloten worden, waardoor de druk op de Europese markt 
enorm toeneemt. Dit samen, met de aantrekkende economie waardoor meer “luxe” 
producten zoals natuursteen gekocht worden, maakt het dat de Europese natuursteenmarkt 
erg onder druk staat. Gebleken is dat de Europese groeves te veel werk aannemen voor hun 
productiecapaciteit.
Door de vertraagde leverantie is de planning/fasering van fase 1 al meerdere malen 
aangepast. Hiermee is voorkomen dat de werkzaamheden stagneren. Echter met het 
huidige levertempo van de natuursteen komt de planning voor fase 2 en 3 in gevaar.
Tot op heden zijn er vanuit het bouwteam, de fa. Roelofs en de importeur meerdere acties 
ondernomen om de leverantie te versnellen. Zo wordt er bijna dagelijks contact gezocht met 
de Portugese producent om het belang van een tijdige levering te benadrukken. Daarnaast 
is er ook geprobeerd om contractuele druk uit te oefenen.
In het belang van fase 2 en 3 willen we zo min mogelijk juridische druk uit oefenen op de 
producent in Portugal. Dit om te voorkomen dat er een (juridisch) conflict ontstaat.
Vanuit de firma Roelofs en de firma van den Ban is er richting de gemeente Leusden een 
hulpverzoek gekomen om met een delegatie van gemeente Leusden een bezoek te brengen 
aan de producent van het natuursteen in Portugal. 
Gevraagd is of Patrick Kiel als “Loco Burgemeester” en Co Rotgans als “projectmanager” het 
belang van de levering daar ter plekke te bespreken.
Tijdens dit bezoek zal getracht worden het belang van de gemeente Leusden, een tijdige 
leverantie van het natuursteen, expliciet onder de aandacht van de producent te brengen en 
af te spreken dat de leveringen conform de contract afspraken geleverd worden. 
Daarnaast zal Co Rotgans (onder auspiciën van de SER) als vertegenwoordiger van de 
landelijke werkgroep “maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen” onder de 
aandacht brengen dat het project in Leusden bij meerdere grote gemeentes in Nederland, en 
in meerdere Vlaamse gemeentes, als pilotproject gezien wordt. Ervaringen die hier worden 
opgedaan, worden met de aangesloten gemeenten gedeeld.
 Met het gesprek hopen we c.q. verwachten we dat de producent de leveranties voor het 
project Hart van Leusden prioriteit gaat geven.

Bloemrijke bermen
In 2017 is structureel budget vastgesteld voor het inzaaien van bloemrijke perceelsranden 
op maisakkers om de landbouw natuur inclusiever te maken.  Door veranderende 
rijkswetgeving  zijn er andere mestregels gericht op meer grondgebonden productie en zijn 
veehouders niet meer  bereid mais te vervangen voor bloemenranden daarom is er geen 
mogelijkheid meer om  het project te realiseren. 
We hebben daarom gekeken naar andere mogelijkheden om bloemranden wel mogelijk te 
laten zijn in Leusden. Deze hebben we gevonden door bermen bloemrijker te maken en ze 
in te zaaien met bloemenmengsels zoals gepland in het perceelsrandenproject. 
Het budget dat was bedoeld voor het perceelsrandenproject kan worden igezet voor het 
bloemrijker maken van de gemeentelijke bermen.  Daarmee wordt het doel van 
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natuurontwikkeling en aantrekkelijke  bloemrijke omgeving wel gerealiseerd maar is alleen 
de locatie veranderd. De jeugdgemeenteraad is ook betrokken bij het thema en de keuze 
van welke bermen worden ingezaaid met bloemenmengsel.  Deze zomer gaan de bermen in 
Leusden er zeer fleurig uit zien.

Regiodeal Food Valley; verkenning mogelijkheden aansluiting
Met een memo van oktober 2018 informeerde het college u over een aanvraag van de Regio 
Amersfoort voor middelen van de Rijksoverheid om via regiodeals te werken aan sterke 
regio’s. Deze mogelijkheid bood het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. 
Hiervoor is een budget van totaal 950 miljoen Euro voor de periode 2018-2022 beschikbaar. 
De gemeenten binnen de regio Amersfoort hadden hun steun uitgesproken voor de 
regiodeal ‘Gezond Stedelijk Leven: Verdichten en Vergroenen’. Een aantal gemeenten, 
waaronder Leusden, wilde graag betrokken worden bij de regiodeal voor FoodValley. 
Er werden in totaal ongeveer 80 regiodeals ingediend en het beschikbare budget werd 
meerdere keren overschreden

Wat te verstaan onder Regiodeals?
Het kabinet wil samen met (publieke en private) partners regionaal een aanpak mogelijk 
maken van economische, sociale en ecologische opgaven die dáár spelen. Partijen 
verplichten zich aan elkaar om de komende jaren gezamenlijk aan nieuwe, concrete 
oplossingen te werken. In de zogenaamde regiodeals staan de opgaven van de regio 
centraal. 

De regiodeal ‘Gezond Stedelijk Leven: Verdichten en Vergroenen’.
Deze regiodeal die niet specifiek aan Leusden raakte is niet door het Rijk gehonoreerd. 

De regiodeal voor Food Valley 
De regiodeal Food Valley heeft het Rijk wel gehonoreerd en 20 miljoen voor vrij gemaakt. 
Deze deal sluit aan op onze opgaven in het buitengebied, bijvoorbeeld de transitie van de 
landbouw (kringlooplandbouw) en van de voedselproductie. Naast het Rijk dragen de 
provincies, de Food Valley-gemeenten en het bedrijfsleven ook tientallen miljoenen bij. 
De mogelijkheden en kansen om als niet-Food Valley gemeente voor concrete projecten bij 
deze Regiodeal aan te sluiten gaan wij nu samen met de gemeente Woudenberg actief 
verkennen. We doen dit met de provincie Utrecht (die ook 10 miljoen aan de Regiodeal 
bijdraagt) en de stuurgroep Regiodeal Foodvalley en hebben gebiedscoöperatie O-gen 
gevraagd om de verkenning voor ons uit te voeren. Wanneer de gemeente Leusden zou 
besluiten aan te sluiten dan vraagt dit ambtelijke inzet en co-financiering. Wanneer de 
uitkomsten van deze verkenning bekend zijn zullen wij u over het vervolg informeren. 

In de bijlage leest u meer over de regiodeal Food Valley.

Leader Gelderse Vallei; gemeente Leusden ondersteunt twee nieuwe projecten 
voor plattelandsontwikkeling. 
De gemeente Leusden heeft verklaard 10.000 Euro bij te dragen aan Lerend Netwerk 
Boerenambacht en 5.000 Euro aan Mijn Boerderijtje. Dit op basis van ingediende 
projectaanvragen. Deze aanvragen moeten nog definitief worden goedgekeurd door Leader 
GV waarvoor zij moet beschikken over toezeggingen van subsidieverstrekkers. Het betalen 
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van onze Leaderbijdragen wacht op deze goedkeuring en uitvoering van de 
werkzaamheden. 
De initiatiefnemers communiceren zelf over hun projecten en behaalde resultaten. De 
gemeente heeft hen verzocht in hun communicatie te vermelden dat de gemeente Leusden 
hun initiatieven ondersteunt.
Onderstaand gaan wij in op: 

 Leader Gelderse Vallei en de gemeente Leusden; 
 De twee nieuwe projectaanvragen.

 
Leader Gelderse Vallei en gemeente Leusden. 
Leader is een Europees programma waarbij co-financiering vanuit overheidspartijen wordt 
ingezet om projecten voor plattelandsontwikkeling te ondersteunen. De thema’s waar Leader 
GV zich voor inzet zijn: voedsel, recreatie, educatie, energietransitie en sociale innovatie. De 
gebiedspartijen dragen de financiering van projecten voor 50%, de overheidspartijen 
(Europa, provincie en gemeenten) de overige 50%. 
De gemeente Leusden ondersteunt de uitvoering van het programma van Leader GV met 
inzet en geld. Elk jaar wordt 11.500 Euro apart gezet om gemeentelijke co-financiering 
mogelijk te maken. Hiervoor is nu totaal 46.000 Euro beschikbaar waarvan in totaal 20.000 
Euro is toegezegd, 15.000 Euro voor onderstaande nieuwe projecten plus de eerder 
toegezegde 5.000 Euro voor de buurthuiskamer Door Achterveld Voor  Achterveld.

Lerend Netwerk Boerenambacht. 
Leader GV verzoekt de gemeente 10.000 Euro bij te dragen voor het Lerend Netwerk 
Boerenambacht met een totale begroting van 150.000 Euro. Naast een Leaderbijdrage van 
25% dragen vijf gemeenten samen 25% bij en komt de overige 50% uit private bijdragen 
(o.a. de Vallei Horstee en Stichting De Boom). 
Het betreft een initiatief van de Stichting Behoud Oude Werktuigen (BOW) die o.a. een basis 
heeft op Groot Zandbrink. De Stichting BOW heeft als doel het boerenbestaan in en rond de 
Gelderse Vallei van vóór 1960 levend te houden. Hiervoor zetten 80 vrijwilligers zich in. 

Het doel van het Lerend Netwerk Boerenambacht is het ontwikkelen van een 
organisatiestructuur voor Oost-Utrecht, waarbinnen een lerend netwerk van vrijwilligers (uit 
verschillende leeftijdscategorieën) het uitoefenen van oude landbouwambachten met oude 
voer- en werktuigen levend houdt. Hiervoor worden vier werkgroepen met ieder een eigen 
werkgebied gevormd (op het land, op het erf, op de deel en in het voorhuis). 
Het idee en de uitwerking van de plannen zijn volledig ‘van onderop’ ontstaan vanuit lokale 
vrijwilligersorganisaties. De achtergrond bij deze aanvraag is dat alle partijen ervaren dat de 
oudere generatie die de oude landbouwambachten nog machtig is, als vlegelen en graan 
wannen, op hoge leeftijd is gekomen dan wel gestorven.
Tijdens de ontwikkelperiode worden professionele krachten ingeschakeld. Door toe te 
werken naar kostendekkende verdienmodellen ontstaat na afloop van het project een goede 
en financieel duurzame organisatie die volledig op vrijwilligers kan draaien.

Het lerend netwerk zal ook vrijwilligers vanuit de stedelijke gebieden aantrekken. Verder  
zullen de demonstraties en oogstfeesten voorzien in de recreatieve behoeften van de 
stedeling en kunnen ze kennismaken met de activiteiten van de landbouw in het verleden, 
maar ook in het heden. Op deze wijze worden burgers weer in contact gebracht met de 
landbouw en de voedselproductie. Dat is niet alleen belangrijk voor het historisch besef. Het 
geeft ook een nieuwe blik op de huidige en moderne landbouwsystemen en 
voedselproductie op weg naar kringlooplandbouw. 

L198200 5



Mijn Boerderijtje.  
Leader GV verzoekt de gemeente 5.000 Euro bij te dragen voor het project Mijn Boerderijtje 
met een totale begroting van 331.000 Euro. Naast een Leaderbijdrage van 40.000 Euro 
(12%) dragen drie gemeenten samen 40.000 Euro bij (12%) en komt 251.000 Euro (76% ) 
uit private bijdragen (bijna geheel uit eigen geld). 
Het betreft een initiatief van Mijn Boerderijtje BV. Dit is een onderneming met winstoogmerk 
opgericht door vier ondernemende partners uit de regio. 
Omdat het de vraag is of veel Leusdenaren gaan meedoen wordt onze bijdrage 5.000 en 
niet de eerder gevraagde 10.000 Euro. 

Doel van dit project is een relatie tussen stad en platteland te leggen en te versterken door 
mensen kennis te laten maken met het boerenleven. Vanuit een online applicatie (Mijn 
Boerderijtje) houd je als deelnemer verantwoord je eigen boerderij bij; verbouw je groenten 
in je eigen moestuin, zorg je voor kip en/of geit. Alles wat deelnemers online doen gebeurt 
tegelijkertijd op een fysieke boerderij in de “echte” wereld ook. Deze fysieke wereld ligt in 
Woudenberg. Deelnemers verbouwen virtueel groenten, die tegelijkertijd in het echt groeien. 
De groenten die zij verbouwen krijgen zij thuis gestuurd. 
De game biedt veel mogelijkheden om de deelnemers te leren over de herkomst en het 
groeiproces van hun voedsel. Op deze wijze draagt Mijn Boerderijtje bij aan bewustwording 
en kennisontwikkeling over voedsel, natuur en landschap. 
De game biedt de mogelijkheid om via een online marktplaats de producten te koop aan te 
bieden.
In Oostenrijk is dit concept een groot succes. Het concept draait daar nu twee jaar, de 
kinderziektes zijn inmiddels overwonnen en de deelnemers zijn enthousiast.

De ondernemers zien ook kansen op het vlak van sociale aspecten door het bouwen van 
een community. Een community waarin de deelnemers en de boeren van het platteland 
elkaar zowel online als offline kunnen treffen, kunnen sparren over hun nieuwe hobby, tips 
en ervaringen kunnen uitwisselen.  
Het leven op het platteland, zorgen voor gewas en dieren, het hebben van een doel en een 
ritme zijn bewezen goed voor de gezondheid van mensen. Daarom zal worden 
samengewerkt met een re-integratiebureau en met een zorgboerderij.

Keuken van Utrecht 
RTV Utrecht gaat vanaf april 2019 tot en met maart 2020 wekelijks afleveringen uitzenden 
over het verbinden van stad en platteland, dit langs het thema voedsel. Op initiatief van de 
gemeente zijn samen met de producent de mogelijkheden verkend om als Leusden mee te 
doen. Dit pakte positief uit. Er worden in totaal waarschijnlijk 6 items in Leusden gefilmd bij 
boerenbedrijven, groen activiteitencentrum Groot Zandbrink en de Groene Belevenis. 
Meedoen aan de Keuken van Utrecht zet Leusden weer wat meer op de kaart en draagt bij 
aan de uitvoering van onze omgevingsvisie buitengebied (verbinden van stad en platteland 
vormt  daarin een speerpunt).
Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd om opnames te  maken. 
De gemeente Leusden draagt per item maximaal 300 Euro bij, dus totaal maximaal 1.800 
Euro. 

Nadere informatie: 
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Het centrale thema is verbinden van stad en platteland langs het onderwerp voedsel. Maar 
de items gaan over meer dan voedsel, energietransitie en duurzame landbouw met natuur 
komen bijvoorbeeld ook aan bod. 
Er worden 150 aansprekende items gemaakt en elke maand kent een eigen focus waarmee 
op de verschillende jaargetijden wordt ingespeeld. 

De 3 partijen die de 150 items gaan bekostigen zijn LTO, provincie Utrecht en ongeveer 10 
gemeenten. 

De filmpjes die voor de items worden gemaakt kunnen de deelnemers (de betalers) vrijelijk 
gebruiken voor eigen doeleinden. Tevens worden samenvattingen gemaakt die door 
basisscholen kunnen worden gebruikt (Boerderij in de kijker). 

Zie ook http://www.keukenvan.nl/

Voortgang herontwikkelingen Leusden-Zuid
De voortgang van de herontwikkeling van een aantal voormalige schoollocaties in Leusden-
Zuid verloopt goed. Bouwbedrijf Van der Belt is inmiddels gestart met de bouw van 5 
seniorenwoningen op de voormalige Groene Kruislocatie en heeft recent de fundering 
gestort. De woningen zijn verkocht aan mensen uit Leusden(-Zuid) in de leeftijdsgroep 50-70 
jaar die op tijd naar een geschikte woning willen verhuizen. Dit voorjaar zal daarnaast het 
traject opgestart worden met omwonenden om de (her-)inrichting van de punt ten zuiden van 
de voormalige Groene Kruislocatie te bepalen. Hier worden in ieder geval twee bomen van 
een behoorlijke omvang teruggeplaatst ter compensatie van twee bomen die vorig jaar 
verwijderd zijn om de ontwikkeling mogelijk te maken.
Op de Loysderhoek locatie gaat bouwbedrijf Schoonderbeek begin maart starten met de 
bouw van de 9 twee-onder-één-kap woningen. De individuele kavelkopers van de vrije 
kavels lopen qua tijd wat meer uiteen, maar ook hiervan is er één inmiddels gestart met de 
bouw en gaat een ander begin april starten met bouwen.  De overige drie kavels zijn 
verkocht en worden definitief afgenomen als de omgevingsvergunningen voor die kavels 
afgegeven zijn. Door een oplettende toezichthouder van de gemeente is visueel een 
mogelijke grondvervuiling  op de Loysderhoek locatie geconstateerd. Na onderzoek bleek dit 
ook daadwerkelijk over een klein gebied  een grondvervuiling te zijn. De gemeente ruimt dit 
volledig en zo snel mogelijk op en dit zal verder geen gevolgen hebben voor de 
verschillende bouwactiviteiten.

Uitbesteding van de Zorgadministratie voor de Jeugdwet en Wmo
Vanaf januari 2019 verzorgt SDO support de zorgadministratie voor Jeugdhulp en Wmo voor 
de gemeente Leusden. Tot eind 2018 verzorgde de gemeente Amersfoort, als 
gastheergemeente de zorgadministratie. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat een 
kostenbesparing te bereiken valt door het onderbrengen van de zorgadministratie bij een 
marktpartij.
De overgang van de zorgadministratie van Amersfoort naar SDO support is projectmatig 
uitgevoerd en binnen de daarvoor gereserveerde projectkosten gebleven. De verwachte 
besparing zal vanaf 2019 worden gerealiseerd. Voor het jaar 2019 is dat 80.000,- en vanaf 
2020 jaarlijks 150.000,-
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Door de strakke planning, vanaf het moment van aanbesteden tot het daadwerkelijk 
overbrengen van de Zorgadministratie, in combinatie met het nieuwe inkoopkader vanaf 
2019, is het hard werken geweest om de basis administratie op orde te krijgen. Er was geen 
ruimte vooraf  voor een periode van proefdraaien, waardoor nu begin 2019 een aantal zaken 
nog ingeregeld moesten worden. 
Op dit moment wordt gewerkt aan een realltime dashboard waardoor inzicht wordt verkregen 
in de gegevens van de zorgadministratie en betrouwbare informatie over de 
zorgadministratie beschikbaar komt. De komende tijd wordt gewerkt aan het koppelen van 
systemen (zoals het koppelen van de zorgadministratie met onze eigen Dashboard). De 
zorgadministratie is namelijk een onderdeel van de keten waardoor inzicht wordt verkregen 
in de zorgtoezegging, zorglevering, zorgvastlegging en de financiële afwikkeling. 
Stapsgewijs werken we aan het verkrijgen van volledige en betrouwbare 
managementinformatie binnen het Sociaal Domein. Dit proces kost tijd en is niet van de ene 
dag op een andere dag geregeld.

Sociaal Domein
Collectieve zorgverzekering voor minima
In de raadsinformatiebrief van september informeerden we u over zorgverzekeraar Menzis, 
die onze collectieve (aanvullende) zorgverzekering voor minima vanaf januari 2020 niet 
langer zal aanbieden. De afgelopen maanden is gezocht naar een alternatief om inwoners 
met een laag inkomen tegemoet te komen in zorgkosten. Uitkomst daarvan is dat het college 
heeft besloten in gesprek te gaan met zorgverzekeraar DSW met als doel te komen tot een 
contract per 2020.

informele marktverkenning
In het najaar is door de gemeente Leusden en de gemeente Amersfoort een informele 
marktverkenning gedaan onder zorgverzekeraars om te achterhalen of er interesse is in het 
aanbieden van een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) in deze gemeenten. De 
meeste zorgverzekeraars hadden géén interesse. Na extra navraag heeft alleen VGZ 
aangegeven dit niet eerder dan in het voorjaar te willen heroverwegen, net als Zilveren Kruis 
dat eventueel in april/mei wil doen. DSW heeft als enige verzekeraar direct laten weten 
interesse te hebben in overeenkomsten met zowel de gemeente Leusden als Amersfoort. 
Daarom heeft in december een kennismaking plaatsgevonden tussen beide gemeenten en 
DSW, die positief verliep.

DSW is een zorgverzekeraar met bijna 630.000 verzekerden en is daarmee ‘de grootste van 
de kleine verzekeraars’. In 20 gemeenten bieden zij een collectieve zorgverzekering voor 
minima aan.
DSW staat bekend om een uitgesproken profilering. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het jaarlijks als 
eerste bekend maken van de premie, de transparantie in de eigen premieopbouw en 
standpunten over marktwerking in de zorg en de ‘macht van de grote zorgverzekeraar’. 
Principes van DSW zijn te zien in hun verlaging van het eigen risico met € 10, het niet 
toepassen van medische selectie en het niet toepassen van collectiviteitskorting op de 
basisverzekering.

DSW biedt, ook zonder collectiviteitskorting, de één-na-laagste premie van alle aanbieders 
op de basisverzekering. De twee aanvullende verzekeringen van DSW zijn eenvoudig van 
opzet en bieden een goede dekking, inclusief dekking voor tandartskosten. Het eigen risico 
is €10 lager, kan niet meeverzekerd worden, maar wel gespreid worden betaald. In overleg 
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met gemeente kan een ‘gemeentepakket’ op maat worden gevormd, bovenop de 
aanvullende verzekeringen, met daarin producten die o.b.v. nacalculatie door gemeente 
worden betaald. Verder kent DSW een hoge klanttevredenheid en een klantgerichte 
houding.

andere alternatieven
Naast de informele marktverkenning onder zorgverzekeraars, zijn ook andere alternatieven 
bekeken. Een voorbeeld is het begeleiden van inwoners naar een reguliere zorgverzekering, 
met aanvullend een financiële tegemoetkoming door gemeente in de vorm van een 
‘minimaregeling’. Hier is niet voor gekozen.

Het college vindt het van belang dat minima goed en passend verzekerd zijn: over het 
algemeen kunnen minima meer zorgkosten hebben én hebben zij minder ruimte om 
onverwachte (hoge) zorgkosten op te vangen. Als er niet goed en passend verzekerd is, kan 
er zorgmijding ontstaan, of financiële problematiek. Via deze collectieve zorgverzekering kan 
de gemeente gericht een grote groep minima financieel tegemoetkomen via korting op de 
premie en een aantal specifieke zorgkosten ‘ondervangen’ (gemeentepakket).

De Raad voor Cliëntenparticipatie Leusden heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een 
collectieve zorgverzekering boven een financiële tegemoetkoming: aan de ene kant geeft 
een tegemoetkoming wel keuzevrijheid, maar de gedragen consensus is dat het belangrijk is 
dat het geld besteed wordt aan de zorgkosten.

De gesprekken met DSW starten in februari en leiden het liefst voor 1 juli tot een resultaat.

Audit RWA/Amfors
Door de gemeente Amersfoort is in december een audit uitgevoerd om inzichtelijk te maken 
hoe RWA/Amfors er voorstaat wat betreft financiële positie, kwaliteit van de bedrijfsvoering, 
kwaliteit van de dienstverlening en risicomanagement. Dit onderzoek is ten behoeve van de 
gemeente Amersfoort gedaan, maar de informatie is gedeeld met alle RWA-gemeenten. We 
informeren u graag over de uitkomsten.

Op elk van de vier genoemde onderdelen krijgt RWA een score in de laagste categorie. Een 
lage score betekent dat de instelling uitstekend scoort en/of een relatief gering belang kent 
voor de gemeente: in dat geval is er geen aanleiding voor de gemeente om (extra) zorg en 
aandacht te besteden aan de instelling. 
De conclusie van de audit is dat er geen bijzonderheden zijn die vragen om extra toezicht. 
RWA/Amfors wordt omschreven als “een instelling die uitstekend scoort op de vier 
dimensies: de financiën zijn in de greep, de bedrijfsvoering is professioneel georganiseerd, 
de dienstverlening is op orde en er is sprake van een goed lopend proces van 
risicomanagement. Lopende bestuurlijke en ambtelijke contacten verlopen prima en 
professioneel en informatievoorziening vindt plaats via de reguliere P&C cyclus.”

Overigens heeft het RWA-bestuur in december een brief ontvangen van de provincie waarin 
een oordeel wordt gegeven over de begroting 2019. De provincie oordeelt dat de 
programmabegroting structureel en reëel in evenwicht is en zonder nadere goedkeuring kan 
worden uitgevoerd.

De Jaarrekening 2018 en de Meerjarenbegroting 2020-2023 RWA zullen in juni voor een 
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zienswijze aan de raad worden voorgelegd.
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