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7.  Gemeente Leusden 

BESLUITENWST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 16 oktober 2018 

aanwezig: 
burgemeester 
wethouder 
wethouder 
wethouder 
directeur-secretaris 

: G. Bouwmeester 
: W. Vos 
: P. Kiel 
: E. van Beurden 
: W. de Graaf-Koelewijn  

NR  PHO r  ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

VO L191696 Advies commissie 
bezwaarschriften inzake de drie 
bezwaarschriften tegen de 
besluiten namens het college  
van 3 april 2018, inhoudende de 
wijziging van de huisnummer 
aanduiding inzake de percelen 
Ursulineweg 2b en 2c te 
Leusden met ingang van 1 juni 
2018 

Het college besluit de bezwaarschriften van 
dhr. C. van der Wel en  mw.  F. van Trigt, 
dhr. R. del Castilho en  mw.  J. de Groot en 
mw.  G. van Kasteel-van de Pol 
(bezwaarden), gericht tegen de besluiten 
namens het college d.d. 3 april 2018 
gegrond te verklaren en de bestreden 
besluiten te herroepen door aan de 
percelen Ursulineweg 2b en 2c te Leusden 
in heroverweging de huisnummers 18 
respectievelijk 20 toe te kennen, een en 
ander met inachtneming van de 
overwegingen van de commissie. 

Openbaar nadat betrokkenen zijn 
geïnformeerd 

KI L190846 Subsidieregeling Peuteropvang 
en voorschoolse educatie 2019 

Het college besluit de subsidieregeling 
Peuteropvang en Voorschoolse educatie 
2019 vast te stellen. 

KI L190845 Toezichtinformatie 
Kinderopvang Leusden 2017 

Het college besluit: 

	

1. 	het jaarverslag toezichtinformatie 
Kinderopvang 2017 vast te stellen; 

	

. 	de raad te informeren over het 
jaarverslag toezichtinformatie 
Kinderopvang 2017 middels de 
raadsinformatiebrief; 

	

3. 	het jaarverslag te publiceren en in te 
dienen op www.waarstaatjegemeente.n1 
ten behoeven van de Inspectie van het 
Onderwijs. 

KI L190768 Nieuwe ambtsinstructie 
leerplicht 2018 

Het college besluit de nieuwe regionale 
ambtsinstructie voor leerplichtambtenaren 
vast te stellen. 
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5 KI L191999 Begrotingswijziging GGDrU 
2019- 1 en wijziging GR GGDrU 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. geen zienswijze in te dienen op de 

ontwerp begrotingswijziging 2019-1 en 
daarmee in te stemmen met de 
actualisatie van de gemeentelijke 
bijdrage voor pensioen- en sociale 
verzekeringspremies en als gevolg 
daarvan wordt de inwoner- en 
kindbijdrage bijgesteld; 

2. toestemming te verlenen aan het 
college om te besluiten tot wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling 
GGDrU, waarmee wordt ingestemd met 
de volgende wijzigingen: 
- 	Gemeente Vianen wordt 

Vijfheerenlanden; 
- 	De jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar; 

in plaats van 0 tot 4 jaar; 
- 	Stemverhoudingen; De gemeente 

Vijfheerenlanden krijgt 3 stemmen in 
de GR. 
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BE L191835 Ontwerpbestemmingsplan 
Parapluplan Cultureel Erfgoed 

Het college besluit: 
1. het ontwerpbestemmingsplan 

Parapluplan Cultureel Erfgoed vast te 
stellen voor zienswijzen en daarmee in 
te stemmen met een 
vergunningenstelsel voor 
cultuurhistorisch waardevolle objecten; 

2. het ontwerpbestemmingsplan voor zes 
weken ter inzage te leggen, conform 
artikel 3.8, lid 1 Wro. 

+- 	 1 BO  L191534 Ledenraadpleging 
conceptarbeidsvoorwaardennota 

Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met de 

conceptarbeidsvoorwaardennota 2019; 
2. de VNG hierover digitaal te informeren. 

8 BE L192529 Overbruggingslening Stichting 
Opera Leusden 2018 

Het college besluit voor de periode 20 
oktober 2018 tot 20 december 2018 een 
overbruggingskrediet aan Stichting Opera 
Leusden beschikbaar te stellen van € 
31.300. 

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

R4„fdb6fcto4-- 

directeur-secretaris 	 burgemeester 
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