
Gemeente Leusden 

BESLUITEN LIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 30 oktober 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 

VO L192557 Besluit toekenning 
tegemoetkoming in 
planschade 
Asschatterweg 229 te 
Leusden 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het definitief planschade 

advies voor Asschatterweg 229 te Leusden d.d. 
26 september 2018, nr. 3830310, om 
aanvrager een tegemoetkoming in de 
planschade toe te kennen van € 5.150,-; 

2. de financiële gevolgen van dit voorstel ten laste 
te brengen van het budget planschade 
(FCL/ECL 68104 / 38000), routenummer 
10302. 

Openbaar nadat betrokkenen zijn geïnformeerd 

VO L191937 Budget voor vervangen E- 
Layer  hoofdveld MHCL 

Het college besluit:  
1. in te stemmen met het vervroegd vervangen 

van de e-layer  van het eerste hockeyveld 
MHCL; 

2. een aanvullend budget van € 125.000 
beschikbaar te stellen voor de aanleg van de 
nieuwe e-layer  en daarop aanvullend de 
resterende boekwaarde van de oude e-layer  ter 
hoogte van € 53.000 af te boeken ten laste van 
de reserve dekking kapitaallasten economisch 
nut; 

3. de gemeenteraad middels de Najaarsnota 
2018 te laten instemmen met de financiële 
gevolgen van de vroegtijdige vervanging van 
de e-layer.  

BE L192576 Verhoging budget 
adviesorganen Sociaal 
Domein 

Het college besluit het budget voor de 
adviesorganen sociaal domein vanaf 2019 te 
verhogen met € 4.600 en dit bedrag mee te nemen 
met de najaarsnota 2018, onderdeel structurele 
gevolgen. 
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4 	IBE L174232 Sloop sportzaal De Meent 
/ 't Binnenhuys 

5 	IBE 

7 Kl/BE 

L191078 Subsidie Nationaal 
Monument Kamp 
Amersfoort en stichting 
Russisch Ereveld 

Belastingverordeningen 
2019 

L192823 Verordening Jeugd en 
Wmo 2019 

8 VO L191932 Grondoverdracht 
Biezenkamp en 
Appartement splitsing U-
blok 

Het college besluit: 
I. in te stemmen met de sloop van het pand aan 

de Meent 4, 3833 CE te Leusden; 
2. het vrijkomend terrein tijdelijk in te richten als 

grasveld met beplanting; 
3. hiervoor een bedrag van € 155.000 ter 

beschikking te stellen; 
4. de financiële gevolgen van dit voorstel te 

dekken vanuit de Algemene Reserve basisdeel 
en te verwerken in de begrotingswijziging met 
nummer 2018-1027, welke via de Najaarsnota 
2018 aan de raad ter vaststelling wordt 
aangeboden en in de begroting wordt verwerkt. 

Het college besluit: 
1. een subsidie ter hoogte van € 25.000 te 

verlenen aan Kamp Amersfoort voor de 
vernieuwingsplannen; 

2. een subsidie ter hoogte van € 7.500 te 
verlenen aan Stichting Russisch Ereveld voor 
een luistervoorstelling; 

3. de financiële gevolgen van de subsidie aan 
Kamp Amersfoort (€25.000, beslispunt 1) te 
verwerken in de Najaarsnota 2018; 

4. niet uitgegeven gelden van het Recreatiefonds 
2017 als dekking aan te wenden voor de 
subsidie aan de stichting Russisch Ereveld (€ 
7.500, beslispunt 2). 

Openbaar nadat betrokkenen zijn geïnformeerd 

Het college besluit de belastingverordeningen 2019 
ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de Verordening Jeugdhulp gemeente Leusden 

2019 vast te stellen; 
2. de Verordening Maatschappelijke 

Ondersteuning gemeente Leusden 2019 vast 
te stellen. 

Aanvullend besluit het college akkoord te gaan met 
"de reactie op de adviezen van de Participatieraad" 
(bijlage 6), en het versturen van de reactie. 

Het college besluit: 
1. de splitsing van appartementengebouw "de 

Biezenkamp 13A-15", kadastraal bekend 
gemeente Leusden, sectie E, nr. 6107 en nr. 
6108, op te heffen; 

2. tot hoofdsplitsing van het 
appartementengebouw U-blok De Biezenkamp 
"Hof van Biezen", kadastraal bekend gemeente 
Leusden, sectie E nummers 6107, 3024, 3025, 
4076, 3021 en 6105, bestaande uit acht  
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commerciële ruimten en zes woningen met 
binnenterrein; 

3.  tot ondersplitsing van de bedrijfsruimten van 
het appartementengebouw Hof van Biezen; 

4.  tot ondersplitsing van de woonruimten van het 
appartementengebouw Hof van Biezen; 

5.  tot verkrijging van het openbaar gebied 
gelegen nabij en voor het U-Blok, kadastraal 
bekend gemeente Leusden, sectie E, nr. 6045. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 30 oktober 2018 

i-k(AS rie 6 i rC)(C4  

directeur-secretaris burgemeester 
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