
BESLUITENLIJST OPENBAAR

VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 13 maart 2018

aanwezig:
burgemeester : G. Bouwmeester
wethouder : A. Dragt
wethouder : E. van Beurden
wethouder : J. Overweg
directeur-secretaris : W. de Graaf-Koelewijn

NR PH
O

ZAAK ONDERWERP BESLUIT

1 BO L16542
2

Herbenoeming tot 
buitengewoon 
ambtenaar van de 
burgerlijke stand

Het college besluit mevrouw A.C.M. Suidgeest, opnieuw 
te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand voor de duur van 5 jaar.

2 DR L16361
8

aangehouden

3 OV L16732
5

Vaststellen Protocol 
Sociaal Domein 2017 
Regio Amersfoort 
(nieuwe taken) en 
Protocol WMO  2017 
Regio Amersfoort 
(oude taken)

Het college besluit het Protocol Sociaal Domein 2017 
Regio Amersfoort (nieuwe taken) en Protocol WMO  2017 
Regio Amersfoort (oude taken) vast te stellen.

4 OV L16759
3

Subsidie buitenkasten 
AED

Het college besluit:
1. de EHBO vereniging voor 2018 een eenmalige 

subsidie te verstrekken om acht buitenkasten te 
plaatsen;

2. de kosten te dekken vanuit het budget 
crisisbeheersing.

5 BE L16742
0

Subsidietender Veilig 
Thuis en (preventieve) 
jeugdbescherming en 
jeugdreclassering.

Het college besluit:
1. conform lopende bestuurlijke afspraken per 2019 

te komen tot meerjarige afspraken (maximaal 6 
jaar) voor de uitvoering van Veilig Thuis, 
Crisiscoördinatiepunt, meldpunt binnenlandse 
mensenhandel en (preventieve) jeugdbescherming 
en jeugdreclassering door één organisatie (als 
hoofdaannemer);

2. deze meerjarige afspraken te maken door middel 
van het doorlopen van een subsidietender;

3. de subsidietender voor de uitvoering van Veilig 
Thuis (18- en 18+), inclusief het 
crisiscoördinatiepunt en het meldpunt 
binnenlandse mensenhandel, te laten resulteren in 
één gezamenlijke subsidiebeschikking, 
ondertekend door de zes Utrechtse regio’s;

4. de subsidietender voor de uitvoering van 
(preventieve) jeugdbescherming en 
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jeugdreclassering te laten resulteren in regionale 
subsidiebeschikkingen, op basis van een 
gezamenlijke modelbeschikking;

5. voor de gezamenlijke aansturing van de 
uitvoerende organisatie door de Utrechtse regio’s 
toe te werken naar het sluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken 
gemeenten en regio’s;

6. de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen 
gemeenten en de huidige uitvoeringsorganisaties 
per 1 januari 2019 op te zeggen, of indien nodig 
zoveel later als nodig is voor implementatie van de 
nieuwe afspraken per 2019.

6 BE L16581
7

Vaststellen reglement 
Adviesteam 
Ruimtelijke Kwaliteit

Het college besluit:
1. de werkwijze van het Adviesteam Ruimtelijke 

Kwaliteit vast te leggen in een ‘Reglement 
Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit’;

2. het ‘Reglement Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit’ 
vast te stellen.

7 OV L16555
1

Pakket Routes en 
Paden

Het college besluit: 
1. het convenant Routes, paden en groen toezicht 

aan te gaan;
2. het Nationaal Park Heuvelrug, in de rechtspersoon 

van de Stichting Beheer Heel de Heuvelrug, te 
verzoeken de uitvoering van de taken 
voortvloeiend uit het pakket Routes, paden en 
groen toezicht op zich te nemen;

3. het besluit alleenrecht voor de uitvoering van 
werkzaamheden op het gebied van de recreatieve 
routes en paden vast te stellen en te 
ondertekenen;

4. voor de uitvoering van de taken voortvloeiend uit 
het pakket Routes, paden en groen toezicht een 
dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met 
Stichting Beheer Heel de Heuvelrug en hiervoor 
jaarlijks € 46.000,- euro te reserveren;

5. de portefeuillehouder Buitengebied mandaat  te 
geven voor het doorvoeren van minimale 
aanpassingen in de DVO en het convenant;

6. het convenant Routebureau aan te gaan.

De burgemeester besluit:  
1. volmacht te verlenen aan de wethouder 

Buitengebied om het convenant Routes, paden en 
groentoezicht te ondertekenen;

2. volmacht te verlenen aan de wethouder 
Buitengebied om het convenant Routebureau 
Utrecht te ondertekenen.

8 DR L16771
9

Gunning Bouwteam 
werkzaamheden Hart 
van Leusden

Het college besluit de bouwteamwerkzaamheden  middels 
een voorlopige gunning te vergunnen aan de fa. Roelofs, 
en na het verstrijken van de Alcatel periode de 
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bouwteamwerkzaamheden definitief te gunnen aan de fa. 
Roelofs.

9 DR L16744
7

Instelling 
parkeerschijfzones 
(blauwe zones) in de 
Hamershof

Het college besluit:
1. het ontwerpbesluit ‘verkeersmaatregel Hamershof 

(blauwe zone) om te zetten in een voorgenomen 
formeel verkeersbesluit, met dien verstande dat het 
daarin opgenomen voorstel om (ook) het onderste 
gedeelte van de grote parkeervoorziening aan de 
zuidkant van de Hamershof onder de 
parkeerschijfzoneregeling te brengen, wordt 
ingetrokken;

2. in afwijking van het ontwerpbesluit ook 25 
parkeerplaatsen aan De Blekerij en 15 
parkeerplaatsen aan De Spinnerij onder de 
parkeerschijfzoneregeling te brengen;

3. Het voorgenomen formeel verkeersbesluit tijdens de 
Uitwisseling van 17 mei 2018 kenbaar te maken en 
wanneer de gemeenteraad geen bedenkingen heeft, 
het voorgenomen formele verkeersbesluit op 7 juni 
2018 een definitieve status te geven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 13 maart 2018

directeur-secretaris burgemeester
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