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Subsidieregeling en 
subsidietenderleidraad 
voor uitvoering Veilig 
Thuis en (preventieve) 
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BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 10 april 2018 

aanwezig: 
burgemeester 
wethouder 
wethouder 
wethouder 

: G. Bouwmeester 
: A. Dragt 
: E. van Beurden 
: J. Overweg 

directeur-secretaris (wnd.) W. de Graaf-Koelewijn  

Het college besluit: 
1. de projectsamenwerking voor inrichting en beheer van 

de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in 
samenwerking met de gemeenten Woudenberg, 
Scherpenzeel en Barneveld met 2 jaar te verlengen; 

2. de huidige samenwerkingsovereenkomst op grond 
van artikel 4 lid 2 onder dezelfde condities ongewijzigd 
te verlengen tot 31-12-2020; 

3. de raad middels de Voorjaarsnota 2018 te verzoeken 
een aanvullend structureel budget beschikbaar te 
stellen van € 50.000 met ingang van het jaar 2018 ter 
voortzetting van het gegevensbeheer van de BGT; 

4. voorbereidingen te treffen op mogelijke overdracht van 
de BGT per 31-12-2020 aan de afzonderlijke 
gemeenten, voor de gemeente Leusden mogelijk in 
BLNP verband. 
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Voortzetten 
gemeentelijke 
samenwerking 
gegevensbeheer BGT 
t/m 31-12-2020 

Het college besluit: 
1. de subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018 vast te 

stellen; 
2. de subsidieleidraad Veilig Thuis, Jeugdbescherming 

en Jeugdreclassering vast te stellen; 
3. mandaat en machtiging te geven, overeenkomstig 

artikel 17 van de Subsidieregeling VT-JR-JB Utrecht 
2018 aan: 

a. de portefeuillehouder Jeugd/VVmo van de 
gemeente Amersfoort en haar opvolger als 
regiovertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1, 
onder p, van de feitelijke Subsidieregeling VT-
JB-JR Utrecht 2018, voor alle benodigde 
publiekrechtelijke en feitelijke handelingen, 
waaronder alle subsidieverlenings-, 
bevoorschottings- en 
vaststellingsbeschikkingen die nodig zijn voor 
verlenen en vaststellen van subsidie namens 
haar regio op grond van en overeenkomstig de 
Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018; 

b. de portefeuillehouder Jeugd van het college 
van burgemeester en wethouders van de 

 	gemeente Utrecht, en diens opvolger, om alle  
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publiekrechtelijke en feitelijke handelingen ten 
behoeve van de subsidietender te verrichten; 

4. mandaat en machtiging, bedoeld onder 3, te verlenen 
onder de voorwaarde dat de portefeuillehouder, 
respectievelijk regiovertegenwoordiger, bedoeld onder 
3a, overleg met de vertegenwoordigers van alle 
colleges in de respectievelijke regio heeft voordat een 
beschikking tot subsidieverlening, 
subsidiebevoorschotting of subsidievaststelling wordt 
genomen en de overige voorwaarden opgenomen in 
de Bovenregionale Samenwerkingsovereenkomst 
inzake VT-JB-JR die later in 2018 wordt aangegaan 
door de 26 betrokken colleges van burgemeester en 
wethouders worden nageleefd. 

5. de mandaatverlening onder 3 op te nemen in het 
geldende mandaatbesluit van de gemeente. 

Openbaar na publicatie op Tenderned 12 april 2018 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 10 april 2018 

1VokritiC3624/  __ - 

directeur-secretaris I burgemeester 
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