
NR PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen; 
2. het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de 

Voorjaarsnota 2018 van 467.700 te onttrekken aan 
de algemene reserve, basisdeel; 

3. het vanaf 2019 positieve begrotingssaldo te betrekken 
bij het samenstellen van het CUP 2018-2022; 

4. de algemene reserve; basisdeel op de 
weerstandsratio 1,0 te brengen door een storting van 
E 1.099.000 te doen ten laste van de algemene 
reserve grondbedrijf; 

5. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen: 
- 	Begrotingswijziging nr. 1005; 
- Alsmede begrotingswijzigingen: 1003, 1004, 1006, 

1007, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 
1023, 1024, 1029; 

6. het beschikbaar stellen van de volgende (aanvullende) 
kapitaalkredieten: 
- 360.000 voor Huis van Leusden; 

• 325.000 voor renovatie Milieustraat; 
• 240.500 voor zwembad Octopus; 

65.000 voor sporthal Burg. Buiningpark; 
• 159.000 voor geldlening Digitale Stad; 

- 19.100 voor smoornetten en doelkussens 
MHCL; 

- 296.000 voor participatiebroedplaats Achterveld; 
15.000 voor inrichting schoolplein MFC Atlas; 

- 25.000 voor dienstauto Boa. 

VO L176609  Voorjaarsnota 2018 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de jaarstukken 2017 van de Gemeente Leusden vast 

te stellen. De jaarstukken sluiten met een positief 
resultaat van 4.387.000; 

2. het resultaat van het grondbedrijf (voordeel 298.000) 
te storten in de algemene reserve van het 
grondbedrijf; 

3. een bedrag te reserveren voor specifieke doeleinden 
zoals genoemd in de jaarstukken met een 

	 totaalbedrag  van 584.000;  

2  VO L176178  Jaarstukken 2017 
gemeente Leusden 
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4. het voordeel op het sociaal domein (bedrag van € 
692.000) te storten in de reserve sociaal domein; 

5. het resterende rekeningoverschot van € 988.000 te 
storten in de algemene reserve (basis deel). 

6. begrotingswijzigingen 2018-1028 vast te stellen. 

3 KI L172546 Kredietbesluit 2e  en 3e  
fase Hart van Leusden 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het resterende krediet van € 2.737.000 beschikbaar te 

stellen voor uitvoering, plankosten en toezicht van de 
tweede en derde fase van de herinrichting van het 
openbare gebied als onderdeel van het volledige 
krediet van € 5.700.000 ten behoeve van herinrichting 
van het openbare gebied van de Hamershof (zoals 
vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 21 
september 2017) alsmede de aanleg van de 
verkeersontsluiting van het gebied (zoals vastgesteld 
in de gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2017) en 
de bijkomende plankosten; 

2. begrotingswijziging 2018-1026 vast te stellen. 

4 VO L17004 GBLT 
Ontwerpbegroting 
2019 en 
begrotingswijziging 
2018 

Het college besluit: 
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op 

de ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 
2018 van GBLT; 

2. onder voorbehoud van instemming door de raad het 
dagelijks bestuur van GBLT te informeren dat de 
gemeente Leusden geen zienswijze indient. 

AANGEHOUDEN 

VO L167415 Beschikbaar stellen 
budget voor correctie 
oude 
eigendomsverhouding 

Het college besluit: 
1. het perceel Stoutenburg B 2653 op naam van de 

Gemeente Leusden te krijgen, door middel van 
verjaring; 

2. een budget van maximaal € 17.500 beschikbaar te 
stellen; 

3. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in 
de begrotingswijziging 2018-1020, welke via de 
voorjaarsnota aan de raad ter vaststelling wordt 
aangeboden en in de begroting wordt verwerkt. 

7  BO  I L177277 Wijziging APV Leusden 
art 2:79 Woonoverlast 

Het college besluit de raad voor te stellen de Algemene 
Plaatselijke Verordening Leusden 2013 als volgt te 
wijzigen: 

I 
Aan de APV Leusden 2013 wordt een artikel toegevoegd 
dat luidt: Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 
151d Gemeentewet 
Artikel 2:79 APV 
1. 	Degene die een woning of een bij die woning 

behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik 
geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 29 mei 2018 

pk,wc)( ,04- 

  

directeur-secretaris 	 / burgemeester 

eusden 
adres in de gemeente in de basisregistratie personen 
is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door 
gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de 
onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen 
ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden 
wordt veroorzaakt. 

2. Onder ernstige en herhaaldelijk hinder zoals bedoeld 
in het eerste lid wordt in ieder geval verstaan het 
herhaaldelijk vertonen of veroorzaken van ernstige 
vormen van: 

- 	intimiderend gedrag vanuit de woning of vanaf 
het erf; 
verbaal geweld, intimidatie of bedreiging en 
stelselmatig treiteren; 
vernielingen; 
vuilnisoverlast of verwaarlozing van de woning 
of het erf; 
overlast door dieren; 
burenruzie; 
geluids- of geur overlast (door volwassenen, 
kinderen, dieren, muziek, motoren); 
drugsoverlast; 
vervuiling; 
overlast door bezoekers of personen die 
tijdelijk in de woning of op het erf aanwezig 
zijn. 

3. Bij overtreding van het bepaalde in het eerste lid kan 
de burgemeester de gebruiker van de woning of het 
gebouw een last onder bestuursdwang als bedoeld in 
artikel 151d tweede lid en derde lid Gemeentewet 
opleggen. De last bestaat uit het opleggen van 
aanwijzingen aan de overtreder ten behoeve van het 
voorkomen van verdere ernstige hinder. 

4. De burgemeester stelt beleidsregels op ten behoeve 
van de uitvoering van het derde lid.  

II 	 , 
Deze verordening treedt in werking op de dag na die 
waarop zij is bekendgemaakt. 

I 
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