
BESLUITENLIJST OPENBAAR

VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 6 februari 2018

aanwezig:
burgemeester                     : G. Bouwmeester
wethouder                           : A. Dragt
wethouder                           : E. van Beurden
wethouder                           : J. Overweg
directeur-secretaris (wnd.)  : W. de Graaf-Koelewijn

NR PH
O

ZAAK ONDERWERP BESLUIT

1 Week aangehouden

2 OV L16290
3

Procesvoorstel AVG Het college besluit:
1. voor de periode tot 1-6-2018 benoemen van een 

BNLP-breed AVG-projectteam onder aansturing 
van de kwartiermaker ICT BLNP, bestaande uit de 
privacy beheerders van de vier gemeenten en de 
BLNP-CISO.

2. in te stemmen met de volgende aanpak:
a. “AVG-Ambassadeurschap” door de 

burgemeester van Bunschoten 
(gastheergemeente ICT) en de 
gemeentesecretaris van Putten 
(gastheergemeente juridische zaken); 

b. monitoring van “governance-risks” door de 
(concern)controllers/hoofden financiën  van 
de vier gemeenten;

c. communicatie naar de organisaties vanuit 
de “ambassadeurs” en het AVG-
projectteam via BNLP-communicatieteam.   

3. BMC opdracht te verlenen om conform 
bijgevoegde offerte (bijlage 1), met het projectteam 
bijgevoegd plan van aanpak (bijlage 2) uit te 
voeren.

4. in te stemmen met de aanstelling van een BLNP 
Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) 
voor 32 uur voor de vier gemeenten.

5. indien er begin mei geen FG voor BLNP is 
aangesteld een medewerker uit het AVG-
projectteam tijdelijk te benoemen als FG totdat in 
de vacature is voorzien.

6. de kosten als volgt te verdelen:
a. de kosten van inhuur BMC ad € 36.800 

(excl BTW) voor 25% per gemeente;
b. de kosten van de structurele formatie 

BLNP-FG ad € 80.000 conform de 
vastgestelde verdeelsleutel.

7. de onder 6 verdeelde kosten als volgt te dekken:
a. de kosten van inhuur van BMC ad € 9.200 

te dekken ten laste van de algemene 
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reserve; flexibel deel;
b. de kosten van de structurele formatie 

BLNP-FG ad € 23.160 dienen te worden 
bijgeraamd in de Voorjaarsnota 2018.

8. voor de uitvoering van de privacybeheertaak 
gedurende het AVG-project 0,5 fte extra capaciteit 
beschikbaar te stellen. De hiermee gemoeide 
kosten ad (maximaal) € 25.000 te dekken ten laste 
van de algemene reserve; flexibel deel.

9. de financiële gevolgen van dit besluit verwerken in 
de Voorjaarsnota 2018.

3 OV L16290
2

Vaststellen gewijzigde  
Beleidsregels Wmo 
2018 en gewijzigde 
Beleids,- en nadere 
regels Jeugdhulp 2018

Het college besluit vast te stellen:
1. de Beleidsregels Wmo 2018, inclusief de 

toelichting;
2. de Nadere regels verordening 2018-2;
1. 3.de Beleidsregels Gebruikelijke hulp Jeugdhulp 

gemeente Leusden  2018;
3. de Beleidsregels Persoonsgebonden budget 

Jeugdhulp gemeente Leusden 2018.

4 OV L16334
2

Grondverkoop 't 
Hamersveld

Het college besluit:
1. 5 percelen grond, in gebruik als parkeerplaats, 

groenvoorziening en voetpad ter plaatse van 
zorgcomplex 't Hamersveld, tezamen ca 625 m2 
groot, te verkopen aan de eigenaar van 
zorgcomplex ’t Hamersveld (Beweging 3.0 dan wel 
Woningstichting Leusden)

2. een recht van opstal te verlenen aan de eigenaar 
van zorgcomplex ’t Hamersveld (Beweging 3.0 dan 
wel Woningstichting Leusden) ten behoeve van de 
aanwezige leidingen en technische voorzieningen 
voor ondergrondse warmte en koude opslag in het 
openbaar gebied naast zorgcentrum 't 
Hamersveld.

3. 2 erfdienstbaarheden te verlenen aan Beweging 
3.0 dan wel Woningstichting Leusden t.b.v.  een 2-
tal aanwezige overbouwingen van gemeentegrond 
ter plaatse van zorgcentrum 't Hamersveld

4. een recht van opstal te vestigen op grond van 
Beweging 3.0 ten behoeve van een daar 
aanwezige gemeentelijke riolering

5. in te stemmen met de verkoopprijs € 60.265,- k.k.

5 OV L16334
0

Wijziging 
gemeenschappelijke 
regeling AVU

Het college besluit:
A. het voornemen te hebben om de gewijzigde 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) AVU vast te 
stellen;

B. de raad voor te stellen;
1. geen zienswijzen in te dienen ten aanzien 

van de Concept Gemeenschappelijke 
Regeling Afvalverwijdering Utrecht.

2. als gemeenteraad uit de 
gemeenschappelijke regeling 
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Afvalverwijdering Utrecht (AVU) te treden.
3. het college toestemming te verlenen om de 

gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
AVU vast te stellen.

6 OV L16310
3

Aanbesteding trapliften Het college besluit:
1. akkoord te gaan om de inschrijving van de Europese 
aanbesteding trapliften voor de tweede keer open te 
stellen, uitgaande van de voorgestelde aanpassingen;
2. op basis van art. 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding 
op te leggen omtrent de inhoud van bijlage 2 bij dit 
voorstel.
De burgemeester besluit: 
1. het Regionaal Inkoop en Subsidiebureau te machtigen 
(middels de bijgevoegde volmacht)  tot ondertekenen van 
de gunningsbrieven van de opdrachten voor de 
aanbesteding trapliften. 
2. de wethouder Sociaal domein- welzijn en zorg te 
machtigen o.g.v. artikel 171, lid 2 Gemeentewet om de 
aansluitende overeenkomsten voor de levering en het 
onderhoud van de trapliften namens de gemeente 
Leusden te ondertekenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 6 februari 2018

directeur-secretaris (wnd.) burgemeester
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