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Helm, Wil van der

Van: Bestuurssecretariaat

Verzonden: woensdag 7 februari 2018 13:58

Aan: Team Secretaresses MPO

Onderwerp: FW: Collegenieuws week 6

 
 

Groetjes, 

 

Jolanda 
 

Van: Gemeente Leusden [mailto:webmaster@leusden.nl]  

Verzonden: woensdag 7 februari 2018 12:19 

Aan: Bestuurssecretariaat 

Onderwerp: Collegenieuws week 6 

 

 

Blijf op de hoogte van de laatste collegebesluiten. 
 

Bekijk de webversie 

 

   

 

 

 

 

 

Collegenieuws 

week 6 

   

 

Het college heeft de volgende besluiten genomen: 
  

   

 

Procesvoorstel Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. 



2

Gemeenten moeten hieraan invulling geven. Leusden wil dat doen samen met de gemeenten 

waarmee wordt samengewerkt op het gebied van bedijfsvoering: Bunschoten, Nijkerk en 

Putten. Er is nu een voorstel gemaakt waarin de voor de invoering benodigde processtappen 

zijn aangegeven. Ook wordt gevraagd een functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. 

Het college heeft met het procesvoorstel ingestemd 
  

   

 

Grondverkoop 't Hamersveld 

Het college heeft besloten enkele percelen grond te verkopen aan de eigenaar van ’t 

Hamersveld. Deze grond is feitelijk al in gebruik bij ’t Hamersveld. Ook verleent het college aan 

de eigenaar van ’t Hamersveld een zogeheten 'recht van opstal' en 'recht van overbouwing'. Zo 

wordt de bestaande situatie gelegaliseerd. De gemeente verkrijgt een recht van opstal voor de 

riolering in het grondgebied van ’t Hamersveld. Beweging 3.0 is nu nog eigenaar van ’t 

Hamersveld maar wil  het zorgcomplex en de daarbij behorende opstallen en gronden verkopen 

aan Woningstichting Leusden. Afhankelijk van het moment dat deze voorgenomen verkoop 

doorgaat, wordt de grond verkocht aan Beweging 3.0 dan wel Woningstichting Leusden. 
  

   

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling AVU 

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien 

van de Concept Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht. Met deze vaststelling 

wordt de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) aan de actuele 

wetgeving en de huidige situatie aangepast en wordt de besturing van de AVU aan het college 

overgedragen. Hoewel de raad uit de gemeenschappelijke regeling treedt, behoudt de 

gemeenteraad haar controlerende bevoegdheden. 
  

   

 

Vaststellen gewijzigde Beleidsregels Wmo 2018 en gewijzigde Beleids,- en 

nadere regels Jeugdhulp 2018 

Omdat de verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2018 per 1 februari gewijzigd worden vastgesteld, 

moeten ook de Beleidsregels Wmo en Beleidsregels,- en nadere regels jeugd worden herzien. 

De aanpassingen zijn voornamelijk een vertaling van de aanpassingen in de verordeningen, 

reeds afgestemd met de adviesraden en in dat kader ook meegenomen in het raadsvoorstel om 

de verordeningen aan te passen. 

 

Het college heeft besloten om de Beleidsregels Wmo 2018, de Nadere regels verordening 

2018-2, de Beleidsregels Gebruikelijke hulp Jeugdhulp gemeente Leusden  2018 en de 

Beleidsregels Persoonsgebonden budget Jeugdhulp gemeente Leusden 2018 vast te stellen. 
  

   

 

Aanbesteding trapliften 

Voor de levering van trapliften worden er op dit moment per traplift offertes bij verschillende 

leveranciers opgevraagd en wordt iedere traplift apart ingekocht. Eerder is besloten om een 

gezamenlijke Europese aanbesteding voor trapliften te organiseren, om zo kwalitatief goede 

trapliften (met onderhoudscontracten, tegen een lagere prijs, en een lagere administratieve 
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lastendruk bij aanbieders en uitvoerende afdelingen) voor inwoners te realiseren. Helaas 

kwamen er op deze aanbesteding niet voldoende  inschrijvingen. Naar aanleiding van de nota 

van inlichtingen en marktconsultatie is de offerte uitvraag op een aantal punten aangepast. 

  

Het college heeft besloten de inschrijving van de Europese aanbesteding trapliften opnieuw 

open te stellen.  
  

   

 

  

   

 

Activiteiten: 

• Op 9 februari reikt burgemeester Bouwmeester de sleutel uit aan carnavalsvereniging De 

Puupenkoppen in Achterveld. 

• Zondag 11 februari aanschouwt burgemeester Bouwmeester de carnavalsoptocht in 

Achterveld. Aansluitend reikt hij daar de Actualiteitsprijs uit. 

• 12 februari neemt burgemeester Bouwmeester deel aan de bijeenkomst voor magistratuur 

en burgemeesters Midden-Nederland. 

  

   

 

  

   

 

In gesprek met de wethouder! 

Hebt u een idee, initiatief, of vraag? De wethouders Albert Dragt, Erik van Beurden en Jan 

Overweg gaan graag met u in gesprek en nodigen u uit om, zonder vooraf een afspraak te 

maken, op de woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bij hen binnen te lopen. Elke 

woensdag zit één van de wethouders op een locatie in Leusden. 

 

Overzicht spreekuur 
  

   

 

  

   

 

Collegenieuws ontvangen 

Elke woensdagmiddag verschijnt Collegenieuws in een actuele versie. In Collegenieuws vindt u 

wekelijks de besluiten van het college en de overwegingen die tot deze besluiten hebben geleid. 

Ook vindt u informatie over activiteiten van het college, informatie-, consultatie- en 

inspraakbijeenkomsten. 

  

Ook op de hoogte blijven van wat wekelijks in het college van burgemeester en wethouders 

besloten wordt? Meld u dan nu via www.leusden.nl aan als abonnee van Collegenieuws. Elke 

woensdagmiddag ontvangt u dan de meest actuele informatie over besluitvorming, 

achtergrondinformatie en activiteiten van het college op uw mailadres. 
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Reageren? 

Stuur uw reactie naar gemeente@leusden.nl. 
  

   

 

  

   

 

Disclaimer 

De informatie in deze nieuwsbrief is onder verantwoordelijkheid van het college van de 

gemeente Leusden tot stand gekomen. Daarbij is uiterste zorg besteed aan de toegankelijkheid, 

juistheid en volledigheid van de inhoud van de nieuwsbrief. Het is echter mogelijk dat de inhoud 

van de gepubliceerde informatie incompleet of incorrect is. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente 

Leusden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke 

wijze dan ook, van de aangeboden informatie in deze nieuwsbrief. 

Het is mogelijk dat via de digitale nieuwsbrief toegang wordt geboden tot internetsites en/of 

informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Leusden kan evenmin 

aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze 

internetsites en/of pagina's. 
  

   

 

Copyright 

De gemeente Leusden behoudt zich het auteursrecht voor op de via Collegenieuws verstrekte 

informatie, inclusief beeldmerken, logos en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische 

voorstellingen in Collegenieuws mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente 

Leusden openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie 

voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding. 
  

   

 

 

 

 

Facebook
 

 

 

 

 

Twitter
 

 

 

 

 

Website
    

   

 

Deze e-mail is verstuurd aan bestuurssecretariaat@leusden.nl. • Als u geen nieuwsbrief 

meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en 

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@leusden.nl toe aan uw 

adresboek. 
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