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Het college heeft de volgende besluiten genomen:
Najaarsnota 2018
Het college stelt de raad voor om de Najaarsnota 2018 vast te
stellen. De Najaarsnota geeft een actueel beeld van de
begrotingspositie van Leusden. Voor 2018 is er sprake van
een beperkt overschot van € 40.500,-.
De belangrijkste ontwikkeling in deze Najaarsnota is het tekort
in het Sociaal Domein. Het verwachte structurele tekort
bedraagt € 890.000,-. Dit is het gevolg van de verdere
toename van de zorgkosten jeugd en WMO. De tekorten in het Sociaal Domein kunnen in 2018
en 2019 worden gedekt binnen de bestaande begroting, de hogere rijksuitkeringen en de inzet
van de reserve Sociaal Domein. Vanaf 2020 is dat niet meer mogelijk. Hierdoor ontstaat vanaf
2020 een structureel begrotingstekort van circa € 0,7 miljoen. Het college biedt de raad ter
besluitvorming in het voorjaarsdebat 2019 een dekkingsplan aan om tot een structureel
sluitende begroting te komen.

Behandeling bezwaar Hamersveldseweg 74c
Tegen het besluit van het college om een ander gebruik van het perceel Hamersveldseweg 74c
toe te staan is bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is behandeld door de adviescommissie
bezwaarschriften. Conform het advies van de adviescommissie heeft het college besloten het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het eerder genomen besluit om een
omgevingsvergunning te verlenen wordt aangepast, zoals door de adviescommissie
aangegeven.

Behandeling aanvraag tegemoetkoming planschade Rozengaarde 40
De eigenaar van Rozengaarde 40 heeft een verzoek voor tegemoetkoming planschade
ingediend. Hij is van mening schade in de vorm van waardevermindering te leiden als gevolg
van de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoningen
op het perceel Rozengaarde 33. De aanvraag is beoordeeld door een onafhankelijke
deskundige (SAOZ). SAOZ is van oordeel dat de getaxeerde waardevermindering het normaal
maatschappelijk risico niet overstijgt. Daarom komt de aanvraag voor tegemoetkoming in
planschade niet voor toewijzing in aanmerking. Het college heeft het advies van
SAOZ overgenomen.

Aanbesteding herinrichting openbare ruimte "Hart van Leusden" fase 2 en 3
Onder de projectnaam ‘Hart van Leusden’ wordt het openbare
gebied van De Hamershof opgeknapt. De bestaande
verharding wordt vervangen door natuursteen. Verder wordt
de ondergrondse infrastructuur, het straatmeubilair, de
openbare verlichting en het groen vervangen. De firma
Roelofs heeft, na de voorbereiding, nu de uitvoering van fase
1 ter hand genomen.
Op 11 juli 2018 heeft de gemeenteraad het budget voor fase 2
en fase 3 van ´Hart van Leusden´ beschikbaar gesteld, zodat
gestart kan worden met de uitwerking en realisatie van deze fases.
De kennis en expertise die Roelofs bij de engineering en realisatie van fase 1 heeft opgedaan is
groot en wordt als positief beoordeeld. Daarom heeft het college besloten voor de engineering
van de herinrichting van de fases 2 en 3 van ’Het hart van Leusden’ te kiezen voor een
voortzetting van contract met deze aannemer

Zienswijzen Ontwerp Tracébesluit Reconstructie Knooppunt Hoevelaken
Na een jarenlang voorbereidingstraject zijn de plannen voor
de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken inmiddels
dusdanig concreet dat deze door Rijkswaterstaat in de vorm
van een Ontwerp Tracébesluit naar buiten zijn gebracht.
Gedurende een periode van zes weken kunnen hierover
zienswijzen worden ingediend.
Het college adviseert de gemeenteraad om waardering uit te
spreken over het gepresenteerde Ontwerp Tracébesluit (OTB)
en vertrouwen uit te spreken over de nadere uitwerking van de plannen. Verder wordt
voorgesteld aan te dringen op het treffen van aanvullende geluidwerende voorzieningen nabij
de oprit naar de A28 richting Zwolle (bij de Hertekop). Ook wordt voorgesteld Rijkswaterstaat te
vragen de kansen op het treffen van (innovatieve) duurzaamheidsmaatregelen optimaal te
benutten. Tenslotte wordt voorgesteld te eisen dat de aannemerscombinatie bij de uitvoering
van de werkzaamheden uiterste zorgvuldigheid betracht om verdere verspreiding van de
Japanse Duizendknoop te voorkomen.

Verwerkersovereenkomst met WMO Consult BV
Op basis van een Europese aanbesteding heeft het college op 2 oktober 2018 besloten de
opdracht voor de administratieve verwerking van de verstrekte voorzieningen op grond van de
Wmo en de Jeugdwet te gunnen aan WMO consult B.V. uit Enschede.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbeheer moest tussen de gemeente en WMO
consult BV nog wel een zogeheten verwerkersovereenkomst worden gesloten. Het college heeft
nu ingestemd met het sluiten van deze overeenkomst. De burgemeester heeft besloten om de
wethouder Welzijn en Zorg, wethouder Van Beurden, aan te wijzen om de overeenkomst te
ondertekenen.

Benoeming lid Participatieraad Leusden
Gemeenten zijn verplicht om inwoners te betrekken bij het beleid en de uitvoering van de Wmo,
Jeugdwet en de Participatiewet. Daartoe heeft de gemeente de Participatieraad Leusden en de
Raad voor cliëntenparticipatie Leusden (RCL) ingesteld.
Onlangs heeft een lid van de Participatieraad Leusden op eigen verzoek ontslag gekregen en is
er een nieuw lid geworven. Het college heeft de heer Alblas benoemd als nieuw lid van de
Participatieraad Leusden.

Activiteiten:
Burgemeester Bouwmeester ontbijt op 7 november met de leerlingen van groep 8 van de
Taalschool voor het Nationale Schoolontbijt.
Donderdag 8 november opent wethouder Vos het nieuwe seizoen van de AFAS Swim
Experience.
Wethouder van Beurden en Burgemeester Bouwmeester zijn op 8 november aanwezig bij de
boekpresentatie 'Een familielandgoed ontsluierd'.
Op 9 november neemt wethouder Van Beurden deel aan de Dag van de Mantelzorg.
Wethouder Kiel opent die dag het Minifestival bij Kindcentrum 't Vliet.
Wethouders Vos en Kiel zijn op 13 november aanwezig bij de jaarlijkse Paushuizelezing van
de Provincie Utrecht. Dit jaar is het thema 'Europese uitdagingen,
het belang van sterke instituties'.
Op woensdag 14 november is wethouder Van Beurden bij de viering van het lustrum
van Wensboom Leusden.

In gesprek met de wethouder!
Hebt u een idee, initiatief, of vraag? De wethouders Wim Vos, Erik van Beurden en Patrick Kiel
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.

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.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • 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.

