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BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 16-01-2018 

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

NR  PHO  ZAAK  ONDERWERP  BESLUIT 

DR L160002  Aanvraag Vangnetuitkering 
2017 Participatiewet 

Het college besluit: 
1. een aanvraag te doen voor de Vangnetuitkering 
2017 Participatiewet, middels bijgaand 
aanvraagformulier Vangnetuitkering 2017; 
2. de raad voor te stellen in te stemmen met de 
verklaring van het college met betrekking tot de 
analyse van het financieel tekort Participatiewet 2017 
en de bijbehorende maatregelen om dit tekort terug te 
dringen, zoals opgenomen in het aanvraagformulier 
Vangnetuitkering 2017. 

BE L160001 Vaststellen aangepast 
Financieel besluit Wmo en 
Jeugd 2018 

Het college besluit het gewijzigde Financieel besluit 
Wmo en Jeugd 2018 als bijlage van de verordeningen 
Jeugdhulp en Wmo vast te stellen. 

BE 
	

L159860  Aangehouden 

DR L159649 Aangaan van twee 
achtervangovereenkomsten 
met het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw 

Het college besluit ermee in te stemmen dat de 
gemeente twee achtervangovereenkomsten aangaat 
met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor de 
borging van twee geldleningen van de 
Woningstichting Leusden. 

OV L159758  Voorstel werkplekconcept 
voor Activiteit Gerelateerd 
Werken en Huis van 
Leusden 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het uitvoeren van het 
werkplekconcept 'activiteit gerelateerd werken' in het 
Huis van Leusden onder voorbehoud van instemming 
OR. 

De raad voor te stellen: 
2. Een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen 
voor de aanleg van de wifi- en netwerkinfrastructuur 
om de basisvoorziening voor werkplekken te 
realiseren en het hieruit voortvloeiende nadelig saldo 
ter hoogte van € 30.400 te verwerken in de begroting; 
3. Een krediet van in totaal € 321.100 beschikbaar te 
stellen voor de realisering van de werkplekken 
waarvan € 229.900 reeds is opgenomen in het 
Meerjarig investeringsplan en de hiermee gemoeide  
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structurele kosten van € 29.200 te verwerken in de 
begroting; 
4. Een incidenteel budget ter hoogte van € 32.600 
beschikbaar te stellen ten behoeve van het 
implementeren van het werkplekconcept en het 
afboeken van de resterende boekwaarde van de 
huidige vaste telefoontoestellen en dit te dekken uit 
de algemene reserve, flexibel deel; 
5. De financiële gevolgen van dit voorstel te 
verwerken in de begrotingswijziging met nummer 
2018-1011, welke via bijbehorend raadsvoorstel aan 
de raad ter vaststelling wordt aangeboden en in de 
begroting wordt verwerkt. 

L159396 Vaststellen 
beoordelingscriteria en lijst 
cultuurhistorisch 
waardevolle objecten 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de beoordelingscriteria, zoals 

gehanteerd door de Rijksdienst voor het cultureel 
erfgoed, voor de bepaling van cultuurhistorisch 
waardevolle objecten; 

2. de op basis van deze criteria opgestelde lijst met 
objecten te hanteren als uitgangspunt voor het 
parapluplan en de cultuurhistorische 
waardenkaart. 

L159646  Vernieuwing warenmarkt 
Leusden 

Het college besluit: 
1. de raad voor te stellen geen bedenkingen in te 

dienen tegen het voornemen om de 
warenmarkt Leusden te verzelfstandigen en 
het voorgenomen Instellingsbesluit 
Warenmarkt Leusden 2018; 

2. de raad voor te stellen de huidige 
Marktverordening gemeente Leusden 2010 
(vastgesteld op 11 november 2009) en de 
Verordening marktgelden 2018 (vastgesteld 
op 14 december 2017) in te trekken; 

3. het Marktreglement gemeente Leusden 2010 
(vastgesteld op 22 september 2009) in te 
trekken, gelijktijdig met het moment dat de 
raad de Marktverordening intrekt; 

4. de raad voor te stellen de financiële gevolgen 
van dit voorstel te verwerken in de 
begrotingswijziging met nummer 2018-1010. 

Onder het voorbehoud dat de raad geen bedenkingen 
uit tegen het voornemen om de warenmarkt Leusden 
te verzelfstandigen en het voorgenomen 
Instellingsbesluit Warenmarkt Leusden 2018, besluit 
het college: 

5. op basis van het businessplan van de 
Stichting de Markt van Morgen, de organisatie 
en het beheer van de warenmarkt in Leusden 
met ingang van 1 april 2018 over te dragen 
aan de Stichting Weekmarkt Leusden; 

6. per 1  april 2018 de brui 	novereenkomst  

L158736 2 



eusden 

 

~ER 
met betrekking tot het marktterrein aan te 
gaan met de Stichting Weekmarkt Leusden; 

7. het Instellingsbesluit Warenmarkt Leusden 
2018 vast te stellen; 

8. per 1 april 2018 een bijdrage van € 5.000 per 
jaar voor de periode van 2018 —2020 voor 
promotiedoeleinden beschikbaar te stellen 
aan de Stichting Weekmarkt Leusden. 

Aangehouden 8 BE L159603 

9 DR L160087 Verkoop bedrijfskavel 
plangebied De Buitenplaats 
('t Spieghel) 

Het college besluit: 
1. een perceel bouwrijpe grond gelegen in het 

plangebied De Buitenplaats (onderdeel van 't 
Spieghel), ter grootte van ongeveer 15.900 rn2  
te verkopen aan M & M Hoofd Holding B.V. 
bedrijfsnaam: Smartphonehoesjes.n1; 

2. er mee in te stemmen dat 
Smartphonehoesjes.nl één 
omgevingsvergunning indient en deze 
gefaseerd laat bouwen; 

3. het voorstel voor Beplanting Zone Grondwal — 
Buitenplaats van 21 december 2017 vast te 
stellen. 

De burgemeester besluit Wethouder Economische 
Zaken volmacht te verlenen om de overeenkomst op 
17 januari 2018 te ondertekenen. 

10  OV L160064  Aangehouden 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 16-01-2018 

directeur-secretaris (wnd.) 
	

burgemeester 
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