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Deze gemeentepagina gaat over de kadernota: de financiële plannen van de gemeente. Gemeenteraadsleden vertellen wat zij 
belangrijk vinden voor onze gemeente en alle inwoners. 

Onze gemeente wordt CO2-neutraal. Veel 
inwoners steunen dat. Maar niet als we 
van ons landschap energie-industrieterrei-
nen maken en het schadelijk is voor onze 
gezondheid. Draagvlak voor windmolens 
en zonnepanelen op landbouwgrond is 
voor ons een voorwaarde. Stimuleer vooral 
waar al draagvlak voor is: zonnepanelen op 
daken, bij infrastructuur en boven par-
keerplaatsen, huizen isoleren en elektrisch 
rijden. Voor innovaties als waterstof en 
kernenergie staan we open. Fractie CDA Leusden-
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In deze tijd van woningtekort is het be-
langrijk dat er gebouwd wordt zonder 
ons dorpse karakter te verliezen. Jaarlijks 
worden er in Leusden ongeveer 150 wonin-
gen gebouwd. Er wordt voor jong en senior 
gebouwd, voor alleenstaanden en voor ge-
zinnen, voor starters en doorstromers, voor 
vitale en minder vitale mensen. Hierin de 
juiste balans vinden, levert gezonde wijken 
op. Waar het prettig samenleven is, mensen 
zich veilig voelen en elkaar kunnen helpen 
waar nodig. 

Gezonde wijken in 
een vitaal dorp

Leusden kent een aantal bedrijven die 
bijzondere dingen maken. Van scheeps-
ramen en medische liften tot tandtechni-
sche hoogstandjes. Of tentharingen! Soms 
herstellen deze bedrijven heel alledaagse 
dingen, zoals auto’s, schoenen of horloges. 
Op die verscheidenheid mogen wij trots zijn! 
Leusden en de buurgemeenten onderzoe-
ken hoe de toekomst eruit zou kunnen zien: 
vooral als het gaat om wonen, mobiliteit 
en energie. Maar voor de VVD is het ook 
belangrijk dat doeners in de toekomst een 
plek in Leusden hebben.

Koester ook 
bedrijven waar 
mensen met hun 
handen werken

In de Kadernota 2022 beschrijft het college van burge-
meester en wethouders hoeveel geld er komend jaar 
beschikbaar is en waar het geld voor bestemd is. In 
de financiële plannen voor 2022 zijn de inkomsten en 
uitgaven in evenwicht: er komt evenveel geld binnen 
als we uitgeven. Maar er is veel onduidelijkheid over 
de financiële positie van de gemeente ná 2022. Daarom 
is het advies van het college om voorzichtig te werk te 
gaan: geen grote bezuinigingsmaatregelen maar ook 
geen extra geld voor meerjarig nieuw beleid. Tijdens de 
raadsvergadering op donderdag 8 juli neemt de ge-
meenteraad een besluit over de financiële plannen van 
de gemeente.

Bijna twee derde van de inkomsten van de gemeente 
is afkomstig van het Rijk. Zonder kabinet en zonder 
regeerakkoord is het onzeker hoeveel geld Leusden de 
komende jaren krijgt. Dat maakt het buitengewoon inge-
wikkeld om financiële plannen te maken. Het college is 
voorzichtig en houdt er rekening mee dat de financiële 
tekorten de komende jaren kunnen oplopen. Daarom 
adviseert het college om geen extra geld uit te trekken 
voor meerjarig nieuw beleid. Maar het college vindt het 
ook te vroeg om nu al fors te gaan bezuinigen. Het col-
lege stelt de raad wel voor om te onderzoeken op welke 
terreinen het mogelijk is om kosten te besparen. 

Maatregelen om kosten te besparen
Het college doet in de kadernota een aantal suggesties 
om na 2022 kosten te besparen. Enkele onderzoeken 
naar deze suggesties zijn opgestart. Het college stelt on-
der andere voor om in 2022 subsidies en budgetten niet 
mee te laten stijgen met de jaarlijkse prijsstijgingen, en 
de afschaffing van de hondenbelasting nog een keer uit 
te stellen. 

Informatieronde en raadsvergadering
Op donderdag 24 juni staat de Kadernota 2022 op de 
agenda van de informatieronde van de gemeenteraad. 
Op donderdag 8 juli besluit de raad over dit onderwerp. 
Op basis van dat besluit kan de gemeente een gedetail-
leerde begroting opstellen.

Welke onderwerpen moeten aan bod komen in de kadernota?
Alle Leusdense politieke partijen vertellen wat zij in de komende jaren belangrijk vinden voor Achterveld, Leusden en Stoutenburg.

Er is nauwelijks een huis te krijgen in Leus-
den. Dat komt voor een groot deel omdat 
er geen grotere middeldure en dure huizen 
vrijkomen. Daarom houden mensen die 
net iets meer kunnen betalen goedkopere 
huizen bezet. Kortom: de markt zit op slot. 
De VVD vindt dat de sleutel bij de senioren 
ligt. Velen zoeken een kleinere woning in 
het centrum. Bouw meer appartementen 
op loopafstand van de voorzieningen en de 
huizenmarkt komt in beweging!

Meer woningen voor 
senioren, dicht bij 
het centrum

Wonen, energie, Omgevingswet, financiën en 
dan met name jeugdzorg: onze Leusdense 
agenda staat vol grote onderwerpen. Waar-
om? Omdat we onze verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor de toekomst. We wer-
ken aan een leefbare wereld voor volgende 
generaties. Stappen die ons nu weliswaar 
wat kosten, maar later veel opleveren. Een 
uitdaging! Maar we zijn het verplicht aan de 
wereld van morgen. Een wereld waarin kin-
deren hopelijk nog steeds veilig en gezond 
buiten kunnen spelen!

Ruimte om te blijven 
spelen en genieten

Vroeger stond hier boerderij Bouwdriest 
aan de huidige Ruige Velddreef. De boerde-
rij is al jaren geleden afgebrand. Nu komen 
er onder andere kleine sociale huurwonin-
gen, en ziet het geheel er weer uit als een 
boerderij. Prachtig! Zo zien wij het graag als 
ChristenUnie-SGP. Creativiteit in combi-
natie met de broodnodige woonruimte 
voor Leusden. Met voldoende groen om op 
adem te komen. We hopen op veel vernieu-
wende projecten in de nabije toekomst.

Ruimte voor creatief 
wonen en groen

De keuzes die we nu moeten maken, gaan 
over de tijd waarin de kinderen van nu 
groot zijn. We willen voldoende betaalbare 
woningen. Bij woninggroei moeten ook de 
wegen en het groen meegroeien. Voor na-
tuur, recreatie en landbouw is ruimte nodig. 
En ook de energietransitie vraagt ruimte. 
Scherpe keuzes zijn nodig. Het is belang-
rijk dat iedereen mee kan doen vanuit een 
eigen rol en met gelijke informatie. Samen 
willen we de moeilijke en belangrijke keu-
zes goed kunnen maken.

Met elkaar keuzes 
voor de toekomst 
maken

We zullen in beweging moeten komen om 
te herstellen van het coronavirus. Onze 
scholen, die de jeugd helpen achterstand in 
te halen. Lariks, die kwetsbare mensen een 
hand reikt. De buurtkamers en dagopvang 
open, de thuiszorg beschikbaar zodat oude-
ren weer op pad kunnen. Waardering voor 
mantelzorgers. Het verenigingsleven, Leus-
denaren zonder werk, zzp’ers en bedrijven 
kunnen zo’n zetje ook goed gebruiken. Wij 
vinden dat het college waar mogelijk moet 
blijven helpen.

Herstel van corona: 
alles en iedereen in 
beweging
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Wonen, wonen, 
wonen

Ouderen die niet langer thuis willen wonen, 
maar niet in aanmerking komen voor een 
verzorgingshuis, vallen vaak tussen wal en 
schip. Zij moeten kunnen kiezen waar ze 
willen wonen; ook samen, als de één zorg 
nodig heeft en de ander niet. Er zijn in Leus-
den particuliere huizen voor wie dat kan 
betalen. Een plek in een Zorgbuurthuis is 
niet afhankelijk van de dikte van je porte-
monnee, maar betaalbaar voor iedereen. De 
SP wil dat deze Zorgbuurthuizen er komen. 

Zorg voor betaalbare 
Zorgbuurthuizen

De SP is voor meer gemeenschapsgevoel en 
solidariteit in onze gemeente. Wijkvereni-
gingen zorgen voor verbinding in de wijken. 
Daarom willen wij dat de gemeente de wijk-
verenigingen DAVA, Buurkracht Alandsbeek, 
LeusdenZeT en het nieuwe bewoners- 
initiatief Wijkkamer ’t Ruige Veld financieel 
optimaal ondersteunt. Voor het voortbe-
staan van deze succesvolle initiatieven moet 
jaarlijks structureel geld beschikbaar zijn.

Meer geld naar 
wijkverenigingen

  
  Waarover vergadert de gemeenteraad en hoe kan ik inspreken? 

De raad vergadert vanaf nu in de raadszaal in het Huis van Leusden, zonder publiek.
Volg de vergadering live of bekijk de vergaderstukken via leusden.nl/gemeenteraad.

Donderdag 1 juli 20.00 uur: raadsvergadering, met op de agenda:
• Verzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet
• Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0
• Grondexploitatie Mastenbroek II
• Weigering (ontwerp) afgifte verklaring van geen bedenkingen verplaatsing bestaan- 
  de parkeerlocatie Paradijsweg/Dodeweg
• Financiële stukken RWA, GBLT en GGDrU

Donderdag 8 juli 20.00 uur: raadsvergadering, met op de agenda:
• Algemene beschouwingen, voorjaarsdebat, reactie van het college en slotdebat over  
  Kadernota 2022, Voorjaarsnota 2021 en Jaarverslag en Jaarrekening 2020.

Inspreken tijdens de raadsvergadering? De griffie bespreekt vóór de vergadering 
graag met jou de mogelijkheden: live in het Huis van Leusden of via videoboodschap, 
mail of app. Stuur een mail naar griffier@leusden.nl.

Volg de gemeente Leusden digitaal op Facebook          Twitter           Instagram           en YouTube  
Redactie/vormgeving: Communicatiemeisjes Leusden (een samenwerkingsverband tussen Herder Communicatie, Myra Verkuijl en UNE ontwerpstudio)

Volgende editie: 14.07.2021 

Cijfers in beeld  
  
Op leusden.begrotingsapp.nl staat alle financiële 
informatie van de gemeente Leusden. Naast cijfers 
staan in de app ook video’s en achtergrondinforma-
tie over het beleid van de gemeente.

Ook in Leusden is dringend behoefte aan 
meer woningen. Er is veel meer vraag dan 
aanbod. Daardoor is de woningmarkt over-
spannen en worden de prijzen opgedreven. 
Voor jonge mensen is een woning in Leus-
den bijna onbetaalbaar. Daar kunnen we wat 
aan doen door te zorgen voor meer betaal-
bare koop- én huurwoningen. Daarnaast wil-
len we dat er kleinere levensloopbestendige 
woningen komen voor senioren om daarmee 
de doorstroming op gang te krijgen.

Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn. 
Dat betekent dat we alle energie die we in 
Leusden gebruiken, zelf duurzaam opwek-
ken in onze gemeente. Daarvoor is heel veel 
nodig: isolatie van woningen, zonnepanelen 
op daken van woningen en bedrijven, langs 
snelwegen en op parkeergebouwen en ook 
zonneweides en windmolens. Zonneweides 
en windmolens roepen veel weerstand op. 
Daar moeten wij over in gesprek, zodat de 
gezondheid van onze inwoners en de kwali-
teit van ons landschap is gewaarborgd.

Duurzaam energie 
opwekken
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