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leusden 
GEMEENTE 

BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 10 juli 2018 

aanwezig: 
burgemeester 	: G. Bouwmeester 
wethouder 	 : W. Vos 
wethouder 	 : P. Kiel 
wethouder 	 : E. van Beurden 
directeur-secretaris 	: W. de Graaf-Koelewijn  

NR  PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

1 VO L182117 Vervanging Horsterbrug Het college besluit: 
1. over te gaan tot vervanging van de Horsterbrug 

over het Valleikanaal; 
2. de 	nieuwe 	brug 	te 	realiseren 	voordat 	de 

reconstructie van de Hessenweg plaatsvindt; 
3. de 	raad 	middels de 	najaarsnota 	2018 voor te 

stellen hiervoor een krediet beschikbaar te stellen 
ter hoogte van € 500.000 (structureel effect op de 
begroting bedraagt (€ 8.300 p/j). 

BE L180665 Kaders woningbouw rond 
Lisidunahof 

Het college besluit: 
1. het document tocatieperspectief Lisidunahof' vast 

te stellen, dat daarmee geldt als kader voor de 
woningbouwontwikkeling op de locatie Lisidunahof 
e.o.; 

2. de raadsinformatiebrief Woningbouwplannen rond 
Lisidunahof' aan de raad toe te sturen. 

BE L181734 Vaststellen 
bestemmingsplan Kamp 
Amersfoort 

Het college besluit in te stemmen met de nota inspraak 
en ambtelijke aanpassingen en de raad voor te stellen: 
1. medewerking te verlenen aan vernieuwing en 

uitbreiding van Kamp Amersfoort; 
2. de nota vooroverleg en ambtelijke aanpassingen 

ontwerp bestemmingsplan Kamp Amersfoort vast 
te stellen; 

3. geen exploitatieplan overeenkomst voor dit 
bestemmingsplan vast te stellen; 

4. het ontwerp bestemmingsplan Kamp Amersfoort 
gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de nota 
vooroverleg en ambtelijke aanpassingen. 

BE L181244 Vaststellingsovereenkomst 
Aanzien 

Het college besluit: 
1. de vaststellingsovereenkomst voor de levering van 

zorg aan de Hamersveldseweg 74/76 door Aanzien 
aan te gaan; 

2. Akkoord te gaan met de afspraak dat Aanzien per 
direct over kan gaan tot plaatsing van de WLZ 
doelgroep, uitgaande van hetgeen opgenomen in 
de overeenkomst. 
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VO I L182237 Verkoop gemeentegrond 
gelegen naast Koningin 
Beatrixlaan 15 

Het college besluit in afwijking van de in 2015 
vastgestelde Groenverkoopkaart de gemeentegrond 
gelegen naast Koningin Beatrixlaan 15 te verkopen 
aan de bewoners van Koningin Beatrixlaan 15. 

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

1-u,moteci  
directeur-secretaris 	 burgemeester 
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