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BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 1 mei 2018 

aanwezig: 
burgemeester 
wethouder 
wethouder 
wethouder 
directeur-secretaris 

: G. Bouwmeester 
: W. Vos 
: P. Kiel 
: E. van Beurden 
: W. de Graaf-Koelewijn  

NR  PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

1  BO  L173703 Constitutioneel beraad Het college besluit de portefeuilleverdeling, volgorde 
locoburgemeester, vervangingsregeling en functies in 
verbonden partijen vast te stellen. 

BE L172593 Aanvulling onderbouwing 
bestemmingsplan 2e 
Sporthal Burgemeester 
Buiningpark 

Het college besluit de aanvullende onderbouwing voor 
het bestemmingsplan 2e  sporthal Burgemeester 
Buiningpark voor accordering aan de raad voor te 
leggen. 

VO L172574 Jaarrekening 2017 en 
Kadernotitie 2019 GBLT 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

	

1. 	geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 
2017 van GBLT, en daarmee in te stemmen met de 
terugbetaling van het positieve resultaat ad € 
1.415.797 aan de deelnemers waarvan € 3.406 aan 
gemeente Leusden; 

	

2. 	geen zienswijze in te dienen op de Kadernotitie 
2019 van GBLT, en daarmee in te stemmen met de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 
het begrotingsjaar 2019.  

BO  L172689 Jaarrekening 2017, l e  
wijziging 
programmabegroting 
2018, ontwerp begroting 
2019 VRU 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

	

1. 	geen zienswijze in te dienen en daarmee in te 
stemmen met: 

a. de Jaarrekening 2017. 
b. de bestemming van het positieve 

resultaat over 2017 van €233.000 
c. de programmabegroting 2019, 1e  

wijziging begroting 2018; 

	

. 	de verhoging voor 2018 van €46.700 te dekken uit 
de gemeentelijke stelpost loon- prijsstijging; 

	

3. 	de structurele verhoging van € 81.000 als gevolg 
van loon- en prijsindexatie te dekken uit de 
gemeentelijke stelpost loon- en prijsstijging en het 
overige tekort ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat. 

VO L170668 Ontwerp 
Programmabegroting 
2019 RUD Utrecht 

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

op de Ontwerp Programmabegroting 2019 van de 
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RUD Utrecht. 
2. onder voorbehoud van instemming door de raad, 

het RUD Utrecht te informeren dat de gemeente 
Leusden geen zienswijze indient. 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het college opdracht te geven om de 

Dienstverleningsovereenkomst voor uitvoering van 
de zorgadministratie voor Jeugdhulp en Wmo met 
de gemeente Amersfoort per 1 januari 2019 op te 
zeggen; 

2. de zorgadministratie voor Jeugdhulp en Wmo uit te 
besteden aan een commerciële partij; 

3. het college opdracht te geven zo spoedig mogelijk 
een Europese aanbesteding te starten voor het 
onderbrengen van de zorgadministratie; 

4. een budget van € 420.000,- vast te stellen voor 
ontvlechtingskosten (bestaande uit frictie-, 
implementatie en optimalisatiekosten) ten laste van 
het programma Samenleving. 

L172237 Zorgadministratie 

7  KL L173370 Jaarrekening 2017 en 
Meerjarenbegroting 
2019-2022 RWA 

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

2017 van RWA en daarmee in te stemmen met de 
jaarstukken; 

2. geen zienswijze in te dienen op de concept 
Meerjarenbegroting RWA 2019-2022 en daarmee in 
te stemmen met het gepresenteerde 
meerjarenperspectief 2019-2022. 

8  VO L172675 , Uitvoering geven aan 
motie monitoren 
parkeerdruk 

Het college besluit: 
1. voor de uitvoering van de motie van de raad 

(276216) aangaande het monitoren van 
parkeerdruk de VerkeersInformatieDienst (VID) de 
opdracht te geven de parkeerdruk op het 
Burgemeester Buiningpark tot eind 2018 te 
monitoren; 

2. hiertoe een incidenteel budget beschikbaar te 
stellen van € 20.300 waarbij de raad middels de 
Voorjaarsnota 2018 wordt gevraagd om in te 
stemmen met de uitgave. Dekking kan plaatsvinden 
vanuit de in de begroting opgenomen "stelpost 
onvoorzien"; 

3. de raad middels een Raadsinformatiebrief in het 
najaar tussentijds te informeren over de resultaten 
van het monitoren tot dan toe. 

VO L172687 Actualisatie 
grondexploitaties 2018 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het rapport 'Actualisatie Grondexploitaties 2018', de 

geactualiseerde actieve grondexploitaties De 
Buitenplaats, Valleipark, Hamersveldseweg 136 
e.o., Locaties Leusden Zuid, Tankstation Groene 
Zoom, Larikslaan, Groot Krakhorst en Biezenkamp 
en de geactualiseerde faciliterende  
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grondexploitaties De Plantage, Groot Agteveld en 
Biezenkamp vast te stellen; 

. 	de jaarschijven 2018 conform de geactualiseerde 
grondexploitaties beschikbaar te stellen; 

. 	de verliesvoorziening voor De Buitenplaats met 
€294.000 ten laste van de Algemene Reserve 
Grondbedrijf te verhogen tot €1.354.000 en dit te 
verwerken in de jaarrekening 2017; 

4. de verliesvoorziening voor Larikslaan te verlagen 
met een bedrag van €12.000 ten gunste van 
Algemene Reserve Grondbedrijf en dit te verwerken 
in de jaarrekening 2017; 

5. de verliesvoorziening voor Groot Agteveld met 
€76.000 ten laste van de Algemene Reserve 
Grondbedrijf te verhogen tot €202.000 en dit te 
verwerken in de jaarrekening 2017; 

6. de verliesvoorziening voor De Biezenkamp met 
€87.000 ten laste van de Algemene Reserve 
Grondbedrijf te verhogen tot €2.562.000 en dit te 
verwerken in de jaarrekening 2017; 

7. het nemen van tussentijdse winst in de 
grondexploitatie Valleipark voor een bedrag van 
€2.481.000 ten gunste van de Algemene Reserve 
Grondbedrijf en dit te verwerken in de jaarrekening 
2017 alsmede een bedrag van €853.000 te 
onttrekken aan de Algemene Reserve Grondbedrijf 
ten gunste van de Reserve Bovenwijkse 
Voorzieningen; 

8. de grondexploitatie Groot Krakhorst af te sluiten en 
het resultaat van €85.693 te bestemmen naar de 
Algemene Reserve Grondbedrijf en dit te verwerken 
in de jaarrekening 2017; 

9. het surplus in de Algemene Reserve Grondbedrijf 
vertegenwoordigd met +0,45 boven de norm van 
1,0 (zijnde €1.295.000) voorlopig in de Algemene 
Reserve Grondbedrijf te laten zitten en bij de 
Voorjaarsnota 2018 met voorstellen te komen voor 
nadere bestemming. Rekening houdende met de 
koers en richting van de financiële kaders van de 
nieuwe coalitie. 

10. de voorziening kredietcrisis in de Algemene 
Reserve Grondbedrijf op te heffen en de vrijval met 
een omvang van €156.000 te bestemmen naar de 
Algemene Reserve Grondbedrijf. 

11. de begrotingswijziging met nummer 2018-1015 van 
de Algemene Dienst vast te stellen. 

10 BE L173585 Ontwerp 
bestemmingsplan Kamp 
Amersfoort 

Het college besluit: 
1. medewerking te verlenen aan vernieuwing en 

uitbreiding van Kamp Amersfoort; 
2. de bestemmingsplanprocedure te starten door het 

ontwerp bestemmingsplan 'Kamp Amersfoort' ter 
inzage te leggen voor zienswijzen. 
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3.11 KI L173406 	Ontwerpbegroting 
GGDrU 2019 

Het college besluit de raad voor te stellen geen 
zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting GGDrU 
2019 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 
GGDrU 2019. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 1 mei 2018 

Hk)601'e 	kfo-&-l' 
directeur-secretaris burgemeester 

L165734 	 4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

