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'kW*,  44 ' Gemeente Leusden 

BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 2 oktober 2018 

aanwezig: 
burgemeester 
wethouder 
wethouder 
wethouder 
directeur-secretaris 

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

R PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

BE L190468 Aanbesteding 
zorgadministratie 

Het college besluit de opdracht voor het voeren 
van de zorgadministratie van de gemeente 
Leusden op basis van de Europese 
aanbesteding IBMN-2018-LEU-HW-001 te 
gunnen aan WMO consult BV uit Enschede. 

BE L190061 Centrale toegang 
beschermd wonen 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het centraal organiseren 

van de toegang tot beschermd wonen voor 
de regio onder regie van centrumgemeente 
Amersfoort; 

2. in te stemmen met het beleggen van de 
centrale toegang door centrumgemeente 
Amersfoort bij Stichting Wijkteams 
Amersfoort (SWA); 

. 	de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
regiogemeenten en gemeente Amersfoort 
met bijbehorende verwerkersovereenkomst 
en mandateringsbesluit vast te stellen en te 
ondertekenen. 

De burgemeester machtigt de wethouder 
Welzijn en Zorg op grond van artikel 171 lid 
2 van de Gemeentewet de 
verwerkersovereenkomst en 
samenwerkingsovereenkomst namens de 
gemeente Leusden te ondertekenen. 

VO L190203 Programmabegroting 2019- 
2022 

Het college besluit in te stemmen met de 
programmabegroting 2019 - 2022 van de 
algemene dienst en deze ter vaststelling aan te 
bieden aan de raad. 
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Het college besluit: 
1. een 0-meting, inclusief 

duurzaamheidsonderzoek te laten uitvoeren 
over de gemeentelijke panden en de 
onderliggende gebouwdossiers; 

2. de benodigde incidentele uitgave ter hoogte 
van € 120.600 als volgt te dekken: 

- 	€ 60.500 vanuit de voorziening 
onderhoud gebouwen; 
€ 20.000 vanuit de algemene reserve, 
flexibel deel 
(duurzaamheidsonderzoek); 
€ 40.100 in de begroting ontbrekende 
middelen, aanvullend door de raad 
beschikbaar te stellen middels de 
Najaarsnota 2018; 

3. een beheerpakket (software) voor de 
meerjarenraming onderhoud gebouwen aan 
te schaffen. De meerkosten hiervan 
bedragen structureel € 5.500 (vanaf 2018); 

4. de gemeenteraad middels de Najaarsnota 
2018 te laten instemmen met de aanvullend 
benodigde incidentele- (€40.100) en 
structurele (€ 5.500) middelen; 

5. vooruitlopend op de vaststelling van de 
Najaarsnota opdracht te verlenen tot 
uitvoering van de 0-meting. 

VO 
	

L175522 	0-meting gemeentelijke 
gebouwen 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 2 oktober 2018  
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directeur-secretaris burgemeester 
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