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BESLUIT NR PHO ZAAK I ONDERWERP 

1  VO L187638 Besluit afwijzing aanvraag 
tegemoetkoming in 
planschade Azuriet 21 te 
Leusden 

Het college besluit in te stemmen met het definitief 
planschade advies voor Azuriet 21 te Leusden d.d. 
17 augustus 2018, nr. 3832450, om de aanvraag 
om tegemoetkoming in de planschade af te wijzen. 

Openbaar na bekendmaking aan betrokkenen. 

VO L187650  Het college besluit het bezwaarschrift namens 
buurtplatform Rozenboom (bezwaarde), gericht 
tegen het besluit namens het college d.d. 17 juli 
2018 "kennelijk niet-ontvankelijk" te verklaren. 

Advies commissie 
bezwaarschriften inzake het 
bezwaarschrift tegen het 
besluit namens het college 
van 17 juli 2018, inhoudende 
de verleende 
omgevingsvergunning voor 
het wijzigen van de gevel van 
een bestaande garage ten 
behoeve van het exploiteren 
van een hondentrimsalon op 
het perceel Bergroos 9 te 
Leusden  

BO L187803 Taakuitvoeringsovereenkomst 
VRU 2018 

Het college besluit de 
Taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) VRU 2018 
voor onbepaalde tijd vast te stellen. 

L187603 Het verstrekken van een 
aanvullend krediet ten 
behoeve van de reconstructie 
van de kruising Noorderinslag 
— Groene Zoom 

L165734 

Het college besluit: 
1. de raad te vragen het benodigde 

aanvullende krediet van € 100.000 
beschikbaar te stellen om de reconstructie 
van de kruising Noorderinslag — Groene 
Zoom volgens het vastgestelde plan af te 
ronden; 

2. de extra wegafsluiting en tijdsuitloop van de 
realisatieplanning te accepteren. 

3. de financiële gevolgen van dit voorstel te 
verwerken in begrotingswijziging met 
nummer 2018-1036, welke via de 
najaarsnota ter vaststelling wordt 
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aangeboden aan de raad. 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 4 september 2018 

k 	.- lipr 

directeur-secretaris burgemeester 
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