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Marks, Monique

Van: Gemeente Leusden <webmaster@leusden.nl>

Verzonden: woensdag 17 januari 2018 13:11

Aan: Bestuurssecretariaat

Onderwerp: Collegenieuws week 3

Blijf op de hoogte van de laatste collegebesluiten. 
 

Bekijk de webversie 

 

   

 

 

 

 

Collegenieuws 

week 3 

   

Het college heeft de volgende besluiten genomen: 
  

   

Verkoop bedrijfskavel op De Buitenplaats (’t Spieghel) 

In juni 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Buitenplaats, inclusief 

beeldkwaliteitplan, vastgesteld. Het college heeft besloten om binnen deze kaders en 

uitgangspunten een perceel grond van ongeveer 16.000 m² te verkopen aan 

Smartphonehoesjes.nl. Op die grond realiseert het bedrijf in verschillende fasen haar nieuwe 

bedrijfspand. Daarmee start de ontwikkeling van De Buitenplaats tot grootschalig en 

hoogwaardig bedrijventerrein. 
  

   

Lijst cultuurhistorisch waardevolle objecten 

De wetgeving en het gemeentelijk beleid verplichten tot het inventariseren van nog aanwezige 

cultuurhistorische waarden en nadenken over een aantal vragen. Wat maakt Leusden 

'Leusden', waaraan ontlenen wij onze identiteit, wat hebben we nog en wat willen we ermee? 

Voor plannen in de ruimtelijke ordening is het van belang dat alle cultuurhistorische elementen 

in een gebied duidelijk in beeld zijn. Als uitgangspunt hiervoor is een lijst met objecten 

opgesteld die zijn gewaardeerd volgens de beoordelingscriteria van de Rijksdienst voor 

cultureel erfgoed. De lijst objecten verankert deze cultuurhistorische waarden in 
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bestemmingsplannen en wordt de basis voor het parapluplan 'Cultuurhistorie' en de 

cultuurhistorische waardenkaart. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de lijst. 
  

   

Werkplekconcept voor Activiteit Gerelateerd Werken en Huis van Leusden 

De Gemeente Leusden wil dat haar medewerkers de werkplek kiezen die het beste past bij de 

werkzaamheden die gedaan moeten worden. Om dit te faciliteren is een werkplekconcept 

opgesteld. Dit werkplekconcept vraagt een investering in de wifi- en netwerkinfrastructuur in het 

nieuwe Huis van Leusden en een investering in apparatuur voor de werkplekken. De vervanging 

van de huidige ICT werkplekvoorziening staat gepland voor 2018. Door nu te kiezen voor dit 

werkplekconcept investeren we in de toekomst. 

Het college heeft besloten om in te stemmen met het uitvoeren van het werkplekconcept 

'Activiteit Gelateerd Werken’ in het Huis van Leusden.  

Daarnaast heeft het college besloten om de raad voor te stellen krediet beschikbaar te stellen 

voor de realisering van het werkconcept, onder andere voor de aanleg van de wifi- en 

netwerkinfrastructuur. 
  

   

Aanvraag Vangnetuitkering 2017 Participatiewet 

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet een budget voor bijstandsuitkeringen en 

loonkostensubsidies. Gemeenten die op dit budget tekort komen, kunnen onder voorwaarden in 

aanmerking komen voor een Vangnetuitkering vanuit het Rijk. Onze gemeente heeft in het jaar 

2017 minder rijksbudget ontvangen dan we aan bijstandsuitkeringen hebben verstrekt. Gezien 

de voorwaarden, kunnen we in aanmerking komen voor deze Vangnetuitkering. Het college 

heeft besloten de raad voor te stellen ren aanvraag te doen. 
  

   

Vaststellen aangepast Financieel besluit Wmo en Jeugd 2018 

Vanwege geconstateerde omissies in het in december vastgestelde Financieel besluit Wmo en 

jeugd 2018 moet het financieel besluit per direct worden herzien, zodat er geen verwerkings- en 

facturatieproblemen plaatsvinden. Door het vaststellen van een aangepast financieel besluit is 

de gemeente in staat de zorg en hulp en kwaliteit aan onze inwoners te borgen en continueren. 

Het college heeft besloten het gewijzigde Financieel besluit Wmo en Jeugd 2018 als bijlage van 

de verordeningen Jeugdhulp en Wmo vast te stellen. 
  

   

Aangaan van twee achtervangovereenkomsten met het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor geldleningen van de 

Woningstichting Leusden (WSL). De gemeente Leusden heeft een achtervangpositie in het 

waarborgfonds. Op grond van deze positie sluit de gemeente achtervangovereenkomsten met 

het WSW voor de leningen die de WSL afsluit. 

Op 22 januari 2018 sluit de WSL twee leningen van in totaal € 9 miljoen af voor de aankoop van 

‘t Hamersveld. Het college heeft besloten voor deze twee leningen achtervangovereenkomsten 

aan te gaan met het WSW. 
  

   

Vernieuwing warenmarkt 

Het beheren en exploiteren van warenmarkten door gemeenten past niet langer in deze tijd. De 

landelijke stichting ‘Markt van Morgen’ heeft daarom in samenwerking met een lokale 
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werkgroep van betrokken marktondernemers een businessplan opgesteld voor een vernieuwde 

en toekomstbestendige warenmarkt. Dit plan moet leiden tot een bedrijfsmatig opgezette, 

kwalitatief goede én goed georganiseerde warenmarkt die gerund wordt door betrokken 

marktondernemers, met ruimte voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering. En tot een levendig 

winkelgebied met een sterkere wisselwerking tussen warenmarkt, winkels en horeca. De 

gemeente sluit voor de organisatie van de warenmarkt een ‘private’ bruikleenovereenkomst af 

met de Stichting Weekmarkt Leusden’. Het is hiervoor noodzakelijk de huidige 

Marktverordening 2010, het Marktreglement 2010 en de Verordening marktgelden 2018 in te 

trekken en een nieuw instellingsbesluit te nemen. 

Het college stelt de raad voor geen bedenkingen in te dienen tegen het voornemen om de 

warenmarkt Leusden te verzelfstandigen en het voorgenomen Instellingsbesluit Warenmarkt 

Leusden 2018. 
  

   

  

   

Activiteiten: 

• Wethouder Dragt gaat op 17 januari naar de PRES-bijeenkomst, een bijeenkomst van de 

provincie Utrecht, Utrecht10, Regio Amersfoort en de EBU (Economie Board Utrecht) 

• Op 19 januari gaat wethouder Van Beurden naar de bijeenkomst "Het Energiefonds Utrecht 

gaat provinciaal". 

• Wethouder Dragt gaat op 19 januari naar de viering van het 25-jarig bestaan van 

sportschool Theo Meijer. 

• Wethouder Overweg gaat op 19 januari naar de nieuwjaarsbijeenkomst van O-gen. 

• Op 20 januari gaat wethouder Overweg naar de startbijeenkomst Kern met Pit 2018 van de 

Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. 

• Op 23 januari is wethouder Van Beurden aanwezig bij de aftrap Langetermijnvisie 

Omgevingswet Provincie Utrecht. 

• Burgemeester Bouwmeester leest op 24 januari tijdens de Nationale Voorleesdagen voor in 

Bibliotheek Leusden. 

• Op 24 januari onthult wethouder Overweg de Oeverzwaluwrand in natuurgebied De 

Schammer. 

  

   

  

   

In gesprek met de wethouder! 

Hebt u een idee, initiatief, of vraag? De wethouders Albert Dragt, Erik van Beurden en Jan 

Overweg gaan graag met u in gesprek en nodigen u uit om, zonder vooraf een afspraak te 

maken, op de woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bij hen binnen te lopen. Elke 

woensdag zit één van de wethouders op een locatie in Leusden. 

 

Overzicht spreekuur 
  

   

  

   

Collegenieuws ontvangen 

Elke woensdagmiddag verschijnt Collegenieuws in een actuele versie. In Collegenieuws vindt u 



4

wekelijks de besluiten van het college en de overwegingen die tot deze besluiten hebben geleid. 

Ook vindt u informatie over activiteiten van het college, informatie-, consultatie- en 

inspraakbijeenkomsten. 

 

Ook op de hoogte blijven van wat wekelijks in het college van burgemeester en wethouders 

besloten wordt? Meld u dan nu via www.leusden.nl aan als abonnee van Collegenieuws. Elke 

woensdagmiddag ontvangt u dan de meest actuele informatie over besluitvorming, 

achtergrondinformatie en activiteiten van het college op uw mailadres. 
  

   

  

   

Reageren? 

Stuur uw reactie naar gemeente@leusden.nl. 
  

   

  

   

Disclaimer 

De informatie in deze nieuwsbrief is onder verantwoordelijkheid van het college van de 

gemeente Leusden tot stand gekomen. Daarbij is uiterste zorg besteed aan de toegankelijkheid, 

juistheid en volledigheid van de inhoud van de nieuwsbrief. Het is echter mogelijk dat de inhoud 

van de gepubliceerde informatie incompleet of incorrect is. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente 

Leusden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke 

wijze dan ook, van de aangeboden informatie in deze nieuwsbrief. 

Het is mogelijk dat via de digitale nieuwsbrief toegang wordt geboden tot internetsites en/of 

informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Leusden kan evenmin 

aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze 

internetsites en/of pagina's. 
  

   

Copyright 

De gemeente Leusden behoudt zich het auteursrecht voor op de via Collegenieuws verstrekte 

informatie, inclusief beeldmerken, logos en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische 

voorstellingen in Collegenieuws mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente 

Leusden openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie 

voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding. 
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Deze e-mail is verstuurd aan bestuurssecretariaat@leusden.nl. • Als u geen nieuwsbrief 
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meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en 

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@leusden.nl toe aan uw 

adresboek. 

 

 

 

   

 


