
BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 3 april 2018 

aanwezig: 
burgemeester 
wethouder 
wethouder 
wethouder 
directeur-secretaris (wnd.) 

: G. Bouwmeester 
. A. Dragt 
: E. van Beurden 
: J. Overweg 
: W. de Graaf-Koelewijn 
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Leusden 
GEMEENT,  

NR  PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

OV L170256 Opdrachtverlening aan 
De Vertelmaatschappij 
om saamhorigheid in 
Leusden in beeld te 
brengen 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het plan van aanpak van De 

Vertelmaatschappij om saamhorigheid in Leusden 
in beeld te brengen als inbreng vanuit de 
samenleving voor het beleidsplan sociaal domein 
2019-2022 en de kosten ad € 39.994,- (excl. btw) 
ten laste te brengen van de reserve sociaal domein. 

2. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken 
in de begrotingswijziging met nummer 2018-1021 
welke via de voorjaarsnota aan de raad ter 
vaststelling wordt aangeboden en in de begroting 
wordt verwerkt. 

OV 
DR 

L170248 Financiële ondersteuning 
project  Make  &  Mend  

Het college besluit: 

	

1. 	aan project  Make  &  Mend  voor een periode van 1 
april 2018 tot en met 31 maart 2019 een 
projectsubsidie te verstrekken van € 7.200 zodra de 
organisatie de rechtsvorm heeft van een stichting; 

	

. 	dit bedrag te verstrekken voor het laten participeren 
van statushouders woonachtig in Leusden met 
taalontwikkeling als doel; 

3. het bedrag van € 7.200 te financieren uit de 
decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom. 

DR L170128 Richtlijnen budgetcyclus 
2018 

Het college besluit: 
1. de richtlijnen voor de budgetcyclus 2018 vast te 

stellen; 
2. ten aanzien van de loon- en prijsstijgingen wordt 

vooralsnog uitgegaan van 3%. Dit percentage zal 
door het nieuwe college definitief worden 
vastgesteld. 

DR L168558 Ontwerpbestemmingsplan 
en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde geluid 
Hamersveldseweg 54 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit door toevoeging nieuwbouw van 17 
appartementen en ruimte voor dienstverlening 
onder gelijktijdige wegbestemming van de 
bestemming detailhandel van Hamersveldseweg 
54; 

2. hiertoe het ontwerpbestemmingsplan 
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Hamersveldseweg 54 ter inzage te leggen; 
3. ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan het 

ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid, ter 
inzage te leggen. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 3 april 2018 
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