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MOTIE duurzame bovenwijkse voorzieningen
De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 13 september 2018
Agendapunt 6. RV vaststellen kaderbrief 2019-2022

Onderwerp: Duurzame bovenwijkse voorzieningen
Overwegende dat:
• klimaatverandering in Leusden merkbaar is, zo was de zomer van 2018 uitzonderlijk
warm en droog;
• in Leusden meer hevige regenbuien zullen vallen en langere droge en hete periodes
zullen voorkomen;
• dit invloed heeft op hoe mens en dier de openbare ruimte gebruikt en nodig heeft;
• het college in haar uitvoeringsprogramma aangeeft een nota bovenwijkse
voorzieningen te schrijven;
• deze nota richting geeft aan investeringen in grootschalige infrastructurele
voorzieningen;
a!dat dergelijke voorzieningen een lange levensduur hebben en daarom goed moeten
passen in het toekomstige klimaat;

Verzoekt het college:
• in de nota aan te geven dat de voorzieningen klimaatrobuust gemaakt kunnen worden;
• hierbij de aspecten hitte, waterkwantiteit en waterkwaliteit, biodiversiteit ten minste
meeneemt;
• de uitkomsten van de hittestresstest hierbij te betrekken;
• zo mogelijk de kosten hiervoor op te nemen in de nota;
en gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT

Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 13 september 2018
Agendapunt 6. RV vaststellen Kaderbrief 2019-2022

Onderwerp:!Hospitality Huis van Leusden
Ondergetekenden stellen voor beslispunt 2 als volgt te wijzigen:
2.!in te stemmen met de voorgestelde structurele en incidentele formatieuitbreidingen, met inachtneming van de inhuur van Hospitality group voor maximaal 1 jaar
(2019).
Pagina 8 van de Kaderbrief 2019 luidt dan : "We gaan uit van 2 dagen inhuur per week door
Hospitality group voor maximaal 1 jaar. Daar zijn de kosten voor 2019 á € 65.000 op gebaseerd."
Pagina 9 van de Kaderbrief 2019 luidt dan:
bedra en x €1.000)
Informatie analist
ICT-specialist
Medewerker Documentatie informatie management
- dekking flexibele schil
Financieel adviseur
; - dekking flexibele schil
NGT/BAG/BOR/strategisch adviseur
Hospitality Huis van Leusden
Totaal

2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
49,2
76,8
51,2
-51,2
73,0
-73,0
34,2
65,0
225,2

2020
49,2
76,8
51,2
-51,2
73,0
-73,0
34,2
160,2

2021
49,2
76,8
51,2
-51,2
73,0
-73,0
34,2
160,2

2022
49,2
76,8
51,2
-51,2
73,0
-73,0
34,2
160,2

Toelichting
Overwegende dat:
-"het Huis van Leusden een nieuw begrip is in Leusden waar vanaf september ook Lariks,
de Huiskamer van Leusden en Voila integraal inhuizen en diensten verlenen in nauwe
samenwerking met de gemeente;
-"hospitality bijdraagt aan een gastvrije ontmoetingsplek voor inwoners, het bevorderen van
een goede en prettige dienstverlening en onderlinge samenwerking van de betrokken
organisaties;
Constaterend dat:
-"de Raad in juli 2018 in het ingediende amendement 'formatie incidenteel beschikbaar voor
2018' heeft gesteld dat via de kaderbrief duidelijk moet zijn welk budget er maximaal
beschikbaar moet komen;
-"er voor 2019 en 2020 budget is gereserveerd voor het inhuren van externe ondersteuning
hiervoor;
-"de looptijd van de innovatie van hospitality erg lang is in verhouding tot het belang van het
ervaren van gastvrijheid en een goede dienstverlening;
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MOTIE
De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 13 september 2018
agendapunt 6. RV vaststellen Kaderbrief 2019-2022

Onderwerp: Sturingsinformatie m.b.t. formatie gemeentelijk apparaat
Overwegende dat:
•
•
•

er bij de kaderbrief 2019-2022 ingezet wordt op vergroting van de formatie i.v.m. het
uitvoeren van wettelijke taken en nieuw beleid;
deze inzet echter tot nu toe onvoldoende onderbouwd is;
het de raad ontbreekt aan bruikbare informatie om integraal te kunnen sturen op de
balans tussen efficiëntie en effectiviteit, gezondheid en welbevinden van de
medewerkers en personeelskosten, waarin onderscheid is aangebracht tussen
formatie ten behoeve van kerntaken en formatie ten behoeve van het verwezenlijken
van ambities.

Draagt het college op:
•

de raad periodiek, minimaal jaarlijks, te voorzien van informatie waarmee hij kan
sturen op de balans tussen prestatie-indicatoren, kosten en risico's ten aanzien van
de formatie;

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 13 september 2018
agendapunt 6. RV vaststellen kaderbrief 2019-2022

Onderwerp: afschaffen hondenbelasting
Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•

de hondenbelasting niet meer van deze tijd is;
de opbrengsten van deze belasting niet speciaal aan honden of hondenbezitters mag
worden besteed (immers geen doelbelasting');
deze belasting een onlogisch onderscheid maakt tussen honden en andere
huisdieren;
de hondenbelasting dus uitsluitend een algemene inkomstenbron is die over alle
belasting gerechtigden verdeeld zou moet worden;
de bij de hondenbelasting behorende controle een ongewenste en ineffectieve inbreuk
op de privacy van de inwoners is;
ruim 130 gemeenten de hondenbelasting al hebben afgeschaft,

Roept het college op om:
voorbereidingen te treffen om de hondenbelasting vanaf 2019 in maximaal 10 jaar, gefaseerd,
af te schaffen
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 13 september 2018
agendapunt 6. RV vaststellen kaderbrief 2019-2022
Onderwerp: Manifest "Oog voor elkaar"
Overwegende dat:
• er veel bezuinigd is op het verblijf in een psychiatrische instelling (intramurale GGZzorg);
• het verzorgingshuis afgeschaft is en mensen hierdoor langer thuis wonen;
• hierdoor meer mensen met verward gedrag in de samenleving wonen;
• gemeenten de opgave hebben om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak
te realiseren;
• een van de problemen is dat de mensen in de samenleving niet goed weten hoe met
dit verwarde gedrag om te gaan;
• door de samenleving te informeren en mee te nemen, bewustwording op gang
gebracht kan worden om op de juiste manier met mensen met verward gedrag om te
gaan;
• het "manifest oog voor elkaar" ontwikkeld door het Schakelteam Personen Verward
Gedrag, streeft naar een inclusieve en veilige samenleving.
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Verzoekt het college:
• het "manifest oog voor elkaar" of de intentie van het manifest onderdeel van de
aanpak verward gedrag te laten zijn;
• de komende jaren de samenleving informeert over omgaan met verward gedrag en
scholingsmogelijkheden onder de aandacht brengt;

ern at over to de orde van de dag.
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