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NR  PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

BE L197578 Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan IKC 
Berkelwijk 

Het college besluit aan de raad voor te stellen: 
1. de realisatie van het Integraal Kind Centrum 

(IKC) Berkelwijk planologisch-juridisch 
mogelijk te maken; 

2. daarvoor de Zienswijzennota en ambtshalve 
aanpassingen voor het 
ontwerpbestemmingsplan 'IKC Berkelwijk' 
vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan voor dit 
bestemmingsplan vast te stellen; 

4. het bestemmingsplan `IKC Berkelwijk' 
gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de 
Zienswijzennota en ambtshalve 
aanpassingen. 

KI L196725 Projectsubsidie 
Voorleesexpress aan St. 
Gilde Leusden 2019 

Het college besluit: 

	

1. 	de VoorleesExpress als methodiek in te 
zetten om de lees- en taalontwikkeling van 
kinderen te stimuleren en ouders 
handvatten te geven om (voor)lezen en 
boeken een blijvende plek te geven in het 
gezin; 

	

. 	hiervoor Stichting Gilde Leusden een 
projectsubsidie te verlenen van maximaal € 
3.500 in 2019. 

VO L197067 Toepassen 
coördinatieregeling 
Bouwdriest 

Het college besluit: 

	

1. 	mee te werken aan een plan voor 
woningbouw op de locatie van de 
voormalige boerderij Bouwdriest; 

	

. 	medewerking te werken aan het verzoek 
van Bouw- en Aannemingsbedrijf 
Schoonderbeek BV om de 
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coördinatieregeling voor het project 
'Bouwdriest toe te passen; 

3. de coördinatieregeling op grond van artikel 
3.30 van de wet ruimtelijke ordening van 
toepassing te verklaren op de 
voorbereiding, bekendmaking en 
besluitvorming van het project 'Bouwdriest'. 
Het project bestaat uit: 
• bestemmingsplan Bouwdriest; 
• aanvraag omgevingsvergunning voor de 

bouw, uitwegen en eventueel voor 
bodem verstoren (archeologie) en 
eventueel het kappen van bomen; 

• eventueel een besluit hogere 
grenswaarde wegverkeerslawaai; 

• en overige met het project 
samenhangende vergunning / besluiten. 

AANGEHOUDEN 

BE 	L197762 -HIKC Berkelwijk gunning 
consortium en uitbreiding 
overeenkomst  Voila  

Het college besluit: 
1. de Allonge bij de Overeenkomst 

voorbereiding/realisatie nieuwbouw scholen 
tussen  Voila  en de gemeente Leusden aan 
te gaan, waarbij het door de raad 
vastgestelde investeringskrediet 
beschikbaar wordt gesteld aan bouwheer  
Voila;  

2. de projectwethouder te machtigen om de in 
artikel 6 lid 4 van de Overeenkomst 
genoemde vergoedingsovereenkomst 
tussen  Voila  en de gemeente Leusden 
namens het college aan te gaan; 

3. in te stemmen met de voordracht voor de 
gunning van het consortium dat IKC 
Berkelwijk gaat realiseren en dat middels 
een aanbestedingsprocedure is 
geselecteerd 

De burgemeester besluit de projectwethouder 
te machtigen om namens het college de 
Allonge enz. en de vergoedingsovereenkomst 
te ondertekenen. 

BE L197794  Toekennen projectsubsidie 
aan Wijkvereniging 
Leusden Zet in 2019 

Het college besluit: 
1. aan Wijkvereniging Leusden Zet voor het 

jaar 2019 opnieuw € 10.000 projectsubsidie 
te verlenen; 

2. de subsidie te verlenen voor het faciliteren 
van initiatiefnemers die vraaggerichte 
activiteiten in en in de omgeving van MFC  
Antares  organiseren; 

3. de subsidie te betalen uit het gereserveerde 
budget dat in 2017 is onttrokken aan de 
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reserve Sociaal Domein (totaal € 30.000 
over drie jaar). 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 11 december 2018 
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G-------- 

directeur-secretaris 	 - burgemeester 
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