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BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 6 maart 2018 

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

NR  PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

1 BE L159603 Actualiseren 
beleidsnota 
archeologie en 
archeologische 
verwachtings- en 
beleidskaart 

Het college besluit in te stemmen met: 
1. de Beleidsnota Archeologie 2018 en daarmee met 

de doorontwikkeling van het beleid en de 
actualisering van beleid aan wet- en regelgeving; 

2. de Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart 
2018 met daarin de verwerking van actuele 
onderzoeken. 

2 DR L166563 Verstrekken 
gemeentegarantie aan 
stichting de Vallei 

Het college besluit: 
1. om onder de in de akte van borgtocht vermelde 

voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk 
borg te staan jegens BNG Bank voor de rechtigen 
nakoming van alle verplichtingen van stichting de 
Vallei te Leusden uit hoofde van de lening, 
overeenkomstig de model akte van borgtocht met 
referentie E2a01122010, een en ander tot een 
maximum bedrag van € 250.000 (te vermeerderen 
met de pro rata parte aan dit bedrag toe te 
rekenen boeten, kosten en wettelijke en 
overeengekomen renten); 

2. tussen gemeente en Stichting Waarborgfonds 
Sport een akte van (mede)borgstelling aan te 
gaan, waarin SWS zich voor een bedrag van € 
125.000 als achter borg garant stelt ten opzichte 
van de gemeente; 

3. met stichting de Vallei een overeenkomst te sluiten 
inzake verplichtingen die aan de borgstelling zijn 
verbonden waaronder de vestiging van een recht 
van tweede hypotheek. 

3 BE L165958 projectsubsidie 
modelwoning  NOM-  
renovatie 

Het college besluit: 
1. € 7.500 beschikbaar te stellen aan Bloemendal 

Bouw BV voor de realisatie van een modelwoning 
Nul-op-de-meter renovatie; 

2. de kosten te dekken uit middelen voor de 
duurzaamheidsagenda; 

3. aan de subsidieverlening de voorwaarde te 
verbinden dat de educatieve en promotionele 
waarde van de modelwoning wordt benut door 
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deze open te stellen voor bezichtiging en zo bij te 
dragen aan de gemeentelijke 
duurzaamheidsambities en het versnellen van de 
energietransitie in de gebouwde omgeving. 

OV L165793  Vervanging papieren 
bouwvergunningen en 
papieren dossiers door 
digitale bestanden 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het vervangen van papieren 

bouwdossiers door digitale bestanden; 
2. in te stemmen met het vervangen van papieren 

dossiers sociale zaken door digitale bestanden 
door gemeente Amersfoort. 

OV L166708  Wijzigingsbesluit artikel 
3, lid 4 van de 
Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Leusden 
2017 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. artikel 3, lid 4 van de Algemene 

Subsidieverordening Leusden 2017 te wijzigen 
zodat het college bevoegd is om 
subsidieregelingen vast te stellen. 

2. dat het gewijzigde artikellid als volgt komt te 
luiden: "Het college is bevoegd subsidieregelingen 
vast te stellen en te besluiten over het verstrekken 
van subsidies met inachtneming van de in de 
gemeentebegroting opgenomen financiële 
middelen of het subsidieplafond en, indien de 
begroting nog niet is vastgesteld, dan wel 
goedgekeurd, onder het voorbehoud dat 
voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. 
Het voorbehoud vervalt, indien het college niet 
binnen vier weken na vaststelling of goedkeuring 
van de begroting daarop een beroep heeft 
gedaan". 

OV L167022  Aanbesteding inbouw 
Huis van Leusden, 
effecten marktwerking 

Het college besluit: 
1. de aanbesteding "afbouwaannemer Casco" 

middels een bouwteam constructie op de markt te 
zetten; 

2. de raad middels de Voorjaarsnota 2018 te 
verzoeken een aanvullend investeringskrediet ter 
hoogte van € 240.000 beschikbaar te stellen (20% 
van de geraamde aanneemsom van de percelen 
afbouwaannemer Casco plus aanvulling 
demarcatie, vloerbedekking en maatwerk casco) 
teneinde het nu voorziene financieel effect uit 
marktwerking te kunnen opvangen; 

3. de raad te informeren middels een memo. 

OV L167020 Project Huis van 
Leusden inkoop 
strategieën inbouw 
afbouw casco, 
vloerbekleding en 
interieurbouw 

Het college besluit: 
1. de inkoop strategieën voor de aanbestedingen 

aanvullende techniek, lichtwering, verlichting, folie 
en  signing,  audiovisueel, leveren en plaatsen 
grootkeuken en levering los meubilair vast te 
stellen; 

2. op alle aanbestedingen van de inbouw SROI toe te 
passen. 
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GEMEENTE 

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

HjijA-Ct  (Mt/  Ador
-ir 

directeur-secretaris iurgemeester 
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