
BESLUITENLIJST OPENBAAR

VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 9 januari 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 DR L15812
6

Reactienota 
managementletter  

Het college besluit:
1. de managementletter tussentijdse controle 2017 

voor kennisgeving aan te nemen;
2. in te stemmen met de reactienota van januari 2018 

naar aanleiding van de managementletter 
tussentijdse controle 2017 en deze voor 
bespreking in de Werkgroep Financiële 
verantwoording (voorheen afstemmingsoverleg) 
aan de raad toe te zenden.
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Wijziging legestarief 
rijbewijs 2018

Het college besluit de eerste wijziging van de 
Legesverordening 2018 vast te stellen.

Artikel I
Hoofdstuk 3 van Titel 1 van de tarieventabel wordt als 
volgt gewijzigd:

1.3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of 
omwisselen van een rijbewijs € 39,45

Artikel II 
1. De eerste wijziging van de Legesverordening 2018 

treedt in werking met ingang van de eerste dag na die 
van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel III
Dit besluit wordt aangehaald als ‘eerste wijziging van de 
Legesverordening 2018’.

3 BO L15767
2

Instelling 
hoofdstembureau en 
benoeming leden

Het college besluit per 1 januari 2018 het 
hoofdstembureau van de gemeente Leusden in te stellen 
en de volgende personen te benoemen:

- de heer A. Dragt tot plaatsvervangend voorzitter,
- mevrouw H.W. de Graaf-Koelewijn, mevrouw N. 

de Heus en de heer P. van Breemen allen tot lid en
- mevrouw T.A. Teeuwisse, mevrouw H.B.M. van 

Burgsteden en mevrouw S.C. Rijneveld allen tot 
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plaatsvervangend lid.
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Oprichten van een 
coöperatie en 
conceptkaderbrief 
2019 GGDrU

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met 

het voorstel tot het oprichten van een coöperatie 
door drie GGD`en (Utrecht, Hollands Noorden en 
Twente) voor het gezamenlijk realiseren en 
implementeren van een nieuw digitaal dossier 
jeugdgezondheidszorg (JGZ);

2. in te stemmen met de conceptkaderbrief 2019 en 
de volgende zienswijze te formuleren op de 
conceptkaderbrief 2019:
De raad onderschrijft de ingezette koers van ‘de 
basis op orde’ en het vastgestelde ombuigingsplan 
maar benadrukken het belang om een transparant 
en realistisch beeld te schetsen, nu blijkt uit de 
tweede bestuursrapportage 2017 dat het 
verwachte exploitatie overschot niet gerealiseerd 
kan worden en er daarom in het eerste kwartaal 
2018 een analyse plaatsvindt, die input geeft voor 
de actualisatie van de dekking van het 
ombuigingsplan. We uiten daarom onze zorgen 
over het gemis van een financiële vertaling van de 
kaderbrief, maar vertrouwen erop dat de GGDrU 
binnen de financiële gestelde kaders blijft zodat 
gemeenten niet voor financieringsvragen komen te 
staan. 

Openbaar nadat betrokkenen zijn geïnformeerd
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Standplaatsenbeleid 
Leusden 2018

Het college besluit het Standplaatsenbeleid Leusden 2018 
conform advies vast te stellen en daarmee de volgende 
wijzigingen door te voeren:
1. er komt op de Biezenkamp een tweede standplaats 

bij;
2. in Achterveld is de standplaatslocatie gewijzigd i.v.m. 

de herinrichting van het C.M. de Vorplein; 
3. een branche is bij voorkeur maximaal 1 dag per week 

op een standplaatslocatie vertegenwoordigd. Bij de 
toekenning van vergunningen aan de hand van de 
wachtlijst wordt voorrang gegeven aan branches die 
nog niet op de betreffende  locatie vertegenwoordigd 
zijn;

4. de standplaats voor de verkoop van oliebollen op ’t Erf 
komt te vervallen;

5. de verkoop van oliebollen wordt toegestaan in de 
maanden november en december. In het huidige 
beleid is geen periode benoemd;

6. voor incidentele standplaatsen zijn geen locaties meer 
aangewezen;

7. incidentele standplaatsen hoeven niet door de 
vergunninghouder persoonlijk te worden ingenomen;

8. behalve bij overlijden wordt overschrijving van de 
vergunning ook mogelijk bij blijvende invaliditeit en 
pensionering, met de beperking dat dit slechts geldt 
voor de resterende duur van de vergunningtermijn;
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9. energiekosten gaan verrekend worden.

6 BE L15750
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Kadernota 2019 en 
begrotingswijziging 
2018 RUD Utrecht

Het college besluit de raad voor te stellen een zienswijze 
in te dienen inzake de Kadernota 2019 en 
begrotingswijziging 2018 van de RUD Utrecht met als 
belangrijkste oogmerk het borgen van het terugverdienen 
van de geplande investering en het bewaken van de 
voortgang in de  ICT-ontwikkeling.

7 OV L15875
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Aanbesteding 
snoeibestek Bomen 
2018-2020

Het college besluit:
1. in te stemmen met het initiëren van de Europese 

aanbesteding van de opdracht voor het snoeibestek 
bomen voor een periode van drie jaar;

2. de financiële gevolgen van de aanbesteding middels 
de Voorjaarsnota 2018 aan de raad voor te leggen en 
te verwerken in de gemeentelijke begroting;

3. op basis van art. 55 lid 1 Gemeentewet 
geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van 
bijlage 1 en bijlage 2 bij dit voorstel en alle overige 
informatie die hieraan ten grondslag ligt tot na de 
gunning van de werkzaamheden.  De motivering 
hiervoor zijn de financiële belangen van de gemeente 
(art.10 lid 2 sub b Wob). 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 9 januari 2018

directeur-secretaris (wnd.) burgemeester
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