
Gemeente Leusden 

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

aanwezig: 
burgemeester 
wethouder 
wethouder 
wethouder 
directeur-secretaris 

: G. Bouwmeester 
: W. Vos 
: P. Kiel 
: E. van Beurden 
: W. de Graaf-Koelewijn  

NR  PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

1 VO L194103 Najaarsnota Het college besluit de raad voor te stellen om: 
1. de Najaarsnota 2018 vast te stellen; 
2. het voorlopige positieve begrotingsresultaat 

van de Najaarsnota 2018 voor de jaarschijf 
2018 van E 40.500 toe te voegen aan de 
algemene reserve, basisdeel; 

3. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat 
van de Najaarsnota 2018 voor de jaarschijf 
2019 van € 141.500 te dekken ten laste van 
de algemene reserve, basisdeel; 

4. de structurele doorwerking van de 
Najaarsnota naar 2020 en verdere jaren 
dekken door het opnemen van een stelpost 
nader te nemen maatregelen ter dekking 
van het begrotingstekort; 

5. conform de Kaderbrief 2019 en ter dekking 
van het CUP 2018-2022: 
- 	het surplus binnen de algemene reserve 

Grondbedrijf ad. € 256.000 over te 
hevelen naar de algemene reserve, 
aangewezen bestemming; 

- 	de ruimte in de reserve fonds 
maatschappelijke vraagstukken ad. € 
82.200 over te hevelen naar de 
algemene reserve, aangewezen 
bestemming; 

6. het subsidieplafond programma 3 
Samenleving als gevolg van de mutaties 
met 
€ 427.000 te verhogen; 

7. de volgende begrotingswijzigingen vast te 
stellen: 1027, 1030, 1033, 1036, 1037, 
1038, 1039, 3010 en 3011; 
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8. de volgende kapitaalkredieten beschikbaar 
te stellen: 
- 	€ 500.000 voor vervangen brug 

Horsterweg; 
€ 100.000 voor een aanvullend krediet 
reconstructie Noorderinslag; 
€ 358.000 voor vervangen E-layer  
hoofdveld MHCL. 

Advies commissie 
bezwaarschriften inzake het 
bezwaarschrift tegen het 
besluit namens het college 
van 28 augustus 2018, 
inhoudende de verlening 
van omgevingsvergunning 
voor het wijzigen van het 
gebruik op het perceel 
Hamersveldseweg 74c te 
Leusden 

Het college besluit het bezwaarschrift van 
Herder Keukens en Sport 2000 (bezwaarden), 
gericht tegen het besluit namens het college 
d.d. 28 augustus 2018 ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit onder aanpassing en 
verbetering van de motivering zoals in dit 
advies is aangegeven in stand te laten, een en 
ander met inachtneming van de overwegingen 
van de commissie. 

Openbaar na bekendmaking aan betrokkene 

VO L193597 

3 VO L194241 Besluit afwijzing aanvraag 
tegemoetkoming in 
planschade Rozengaarde 
40 te Leusden 

Het college besluit in te stemmen met het 
definitief planschade advies voor Rozengaarde 
40 te Leusden d.d. 26 oktober 2018, nr. 
3833920, om de aanvraag om tegemoetkoming 
in de planschade af te wijzen. 

Openbaar na bekendmaking aan betrokkene 

L194006  Aanbesteding herinrichting 
openbare ruimte "Hart van 
Leusden" fase 2 en 3 

Het college besluit: 
1. bij het ontwerp en de realisatie van de 

herinrichting van de fases 2 en 3 van het 
"Hart van Leusden" te kiezen voor een 
voortzetting van het bouwteam van fase 1; 

2. na het afronden van de bouwteamfase de 
realisatie van de werkzaamheden van fase 
2 en 3 in het "Hart van Leusden" 
enkelvoudig te gunnen aan de fa. Roelofs. 

Benoeming lid 
	

Het college besluit de heer Alblas per 5 
Participatieraad Leusden 	november te benoemen als lid van de 

Participatieraad Leusden. 

Zienswijzen gemeente 	—{ Het college besluit de gemeenteraad voor te 
Leusden op het Ontwerp 	stellen om richting Rijkswaterstaat: 
Tracébesluit Reconstructie 	• onze waardering uit te spreken over het 
Knooppunt Hoevelaken 	 gepresenteerde Ontwerp Tracébesluit 

Reconstructie Knooppunt Hoevelaken 
(OTB); 

• ons vertrouwen uit te spreken over de 
nadere uitwerking van de plannen en 
kenbaar te maken dat wij met 
belangstelling uitkijken naar het 
	uiteindelijke resultaat; 
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, 

• aan te dringen op het treffen van 
aanvullende geluidwerende 
voorzieningen nabij de oprit naar de A28 
richting Zwolle (bij de Hertekop); 

• te vragen de kansen op het treffen van 
(innovatieve) 
duurzaamheidsrnaatregelen optimaal te 
benutten en 

• te eisen dat door de 
aannemerscombinatie uiterste 
zorgvuldigheid wordt betracht om 
verdere verspreiding van de Japanse 
Duizendknoop te voorkomen. Wij vinden 
het onacceptabel dat de grond waarin 
deze woekerplant is aangetroffen in of 
buiten het plangebied wordt hergebruikt. 
Wij eisen dan ook dat deze grond als 
vervuilde grond wordt gekwalificeerd en 
om die reden wordt gereinigd/ verbrand 
om verdere verspreiding te voorkomen. 

7 BE L194469 Verwerkersovereenkomst 
met WMO Consult BV 

Het college besluit akkoord te gaan met 
bijgaande verwerkersovereenkomst op grond 
van artikel 28 lid 3 AVG met WMO Consult B.V. 
te Enschede. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 6 november 2018 	 ---- - — 
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directeur-secretaris burgemeester 
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