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BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 13 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 BE L194406 Energieakkoord 
buitengebied 

Het college besluit geen energiecontroles uit te 
voeren bij boeren die deelnemen aan het 
project "Aanpak energieakkoord buitengebied" 
en in dat project daadwerkelijk stappen zetten 
op weg naar een energieneutrale 
bedrijfsvoering. 

2 KI L193867 Vergroten aanbod 
Humanitas Home-start 2018 

Het college besluit: 
1. het preventief aanbod Humanitas Home-

start te vergroten om wachttijden voor 
gezinnen in 2018 te voorkomen en 
voldoende preventieve ondersteuning te 
bieden aan Leusdense gezinnen met jonge 
kinderen; 

2. hiervoor een aanvullende subsidie te 
verstrekken aan Humanitas voor het project 
Home-start van € 8.347. 

3 KI L193840 Regionaal Programma 
volwassenen Educatie 2019 

Het college besluit akkoord te gaan met de 
allonge om de Samenwerkingsovereenkomst 
Volwassenen Educatie met een jaar te 
verlengen. 

De burgemeester besluit de wethouder 
onderwijs o.g.v. art. 171 lid 2 Gemeentewet te 
machtigen de allonge bij de Regionale 
Samenwerkingsovereenkomst 
Volwasseneducatie namens de gemeente te 
ondertekenen. 

4 VO L195297 Najaarsnota 2018 Het college besluit de raad voor te stellen om: 
1. 	de Najaarsnota 2018 vast te stellen; 
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het voorlopige positieve begrotingsresultaat 
van de Najaarsnota 2018 voor de jaarschijf 
2018 van € 40.500 toe te voegen aan de 
alaemene reserve basisdeel: 

r 2. 

3. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat 
van de Najaarsnota 2018 voor de jaarschijf 
2019 van € 141.300 te dekken ten laste van 
de algemene reserve, basisdeel; 

4. de structurele doorwerking van de 
Najaarsnota naar 2020 te verwerken door 
het bijstellen van de 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; 

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,  
toplaag en beregeningsinstallatie 
hoofdveld MHCL. 

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