
•••Ivt. tel›k'  Gemeente Leusden 

BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 18 december 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 KI L197372 Verkoop westelijk bedrijfskavel 
plangebied Larikslaan 
(Princenhof) 

Het college besluit een perceel bouwrijpe 
grond gelegen in het plangebied Larikslaan 
(onderdeel van Princenhof) aan de 
Moerbeilaan, ter grootte van ongeveer 2.882 
m2  te verkopen aan P.H. Jukkema Beheer 
B.V. 

De burgemeester besluit de wethouder 
Economische Zaken volmacht te verlenen 
om de overeenkomst te ondertekenen. 

2 KI L198034 Afspraken vastleggen met 
scholen over onderhoud en 
toezicht van speelterreinen 
2019 en verder 

Het college besluit: 
1. de afspraken over de 

verantwoordelijkheid t.a.v. de 
aansprakelijkheid, onderhoud en toezicht 
van de speelruimte op schoolpleinen, 
voor alle schoolpleinen op dezelfde wijze 
vast te leggen, ongeacht de 
eigendomssituatie van de betreffende 
schoolpleinen; 

2. als gemeente nemen we de 
verantwoordelijkheid over van de 
schoolbesturen voor het laten uitvoeren 
van de jaarlijks benodigde operationele 
inspecties, en één hoofdinspectie per 
jaar (zoals geadviseerd in de WAS en 
Nederlands- Europese normen: NEN-EU 
1116 en 1177); 

3. als er sprake is van vandalisme na 
schooltijd en het heeft geen verband met 
een eerder geconstateerd mankement 
aan het toestel, dan kan de school de 
kosten voor het herstel declareren bij de 
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gemeente. (Zie het contract voor verdere 
toelichting). 

3 L198140 Besluit toekenning aanvraag 
tegemoetkoming in planschade 
Beverhoeve 21 te Leusden 

Het college besluit in te stemmen met het 
definitief planschade advies voor 
Beverhoeve 21 te Leusden d.d. 4 december 
2018, nr. 3833930, om aanvrager een 
tegemoetkoming in de planschade toe te 
kennen van € 2.940,-. 

Openbaar na bekendmaking aan 
betrokkene 

4 BE L198159 De Groene Belevenis, 
evaluatie 2015 - heden en 
voortzetting relatie vanaf 2020 

Het college besluit: 
1. de evaluatie De Groene Belevenis 

2015— heden ter instemming aan de 
raad voor te leggen; 

2. het onderhandelingsresultaat tussen 
het bestuur van stichting De Groene 
Belevenis over de voortzetting van de 
relatie vanaf 2020 ter bekrachtiging 
aan de raad voor te leggen. Hiermee 
de raad voor te stellen te besluiten de 
lening van E 92.000 per 1-1-2018 
voor de helft kwijt te schelden en af te 
boeken; 

3. de raad voor te stellen de 
begrotingswijziging met nummer 
2019-1004 vast te stellen. 

VO L198349 Inkoopstrategie Hessenweg 
fase 2 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de inkoopstrategie 

aanbesteding Hessenweg fase 2, te 
weten een meervoudig onderhandse 
aanbesteding; 

2. de directeur-secretaris te mandateren tot 
het ondertekenen van het voornemen tot 
gunnen van voorgenoemd werk.  

BO  L198298 Kemwaarden Samenleving 
Voorop 

Het college besluit de kernwaarden 
Samenleving Voorop vast te stellen: 
o Vertrouwen en verantwoordelijkheid 
o Partnerschap 
o Maatwerk en inleven 
o Ruimte om te pionieren 
o Innovatie en vernieuwing 

KI 
BE 

L197796 Vaststellen regels en financieel 
besluit; Wmo en Jeugdhulp 
2019 

Het college besluit, onder voorbehoud van 
vaststelling van de verordeningen Wmo en 
Jeugdhulp 2019, door de raad op 20 
december vast te stellen: 

1. 	de "Beleidsregels Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 
Leusden 2019"; 

Zaaknummer L123456 Pagina 2 



2. de "Beleidsregels Beschermd wonen 
Leusden 2019"; 

3. de "Nadere regels verordening 
jeugdhulp gemeente Leusden 2019"; 

4. de "Beleidsregels Persoonsgebonden 
budget Jeugdhulp gemeente Leusden 
2019"; 

5. het "Financieel besluit Leusden 
2019". 

8 KI L198311 Voorkeursscenario De Korf Het college besluit de raad voor te stellen 
om: 
1. op basis van het rapport 

''Haalbaarheidsanalyse MFA De Korf 
Leusden" van BBN adviseurs d.d. 19 juli 
2018 (bijlage 1) en de in de uitwisseling 
met de raad van 22 november besproken 
memo  "Quick  scan alternatieve 
scenario's De Korf" d.d. 16 november 
(bijlage 2) in principe te kiezen voor 
renovatie van het gehele complex; 

2. een optimaal renovatiemodel uit te 
werken tot het niveau van schetsontwerp 
en bijbehorende elementenraming, 
waarbij kwaliteit, comfort en 
duurzaamheid enerzijds en financiële en 
ruimtelijke rationaliteit anderzijds zo goed 
mogelijk met elkaar in evenwicht zijn; 

3. aanvullend de haalbaarheid van het 
alternatief 3b uit de  quick-scan 
(nieuwbouw sportvoorziening op 
parkeerdek Srnidse + woningbouw op 
locatie sporthal) te onderzoeken en, 
indien blijkt dat dit haalbaar is als 
volwaardig alternatief tot het niveau van 
schetsontwerp en bijbehorende 
elementenraming uit te werken; 

4. op basis van de uitkomsten van de 
studies beschreven in de beslispunten 2 
en 3 aan de gemeenteraad een definitief 
besluit voor te leggen over de beste 
aanpak van MFA de Korf en 
consequenties van deze aanpak voor de 
gemeentebegroting; 

5. een aanvullend onderzoeksbudget van € 
60.000 beschikbaar te stellen voor 
nadere uitwerking van een optimaal 
renovatiemodel en alternatief 3b; 

6. het aanvullend onderzoeksbudget ad. € 
60.000 te dekken vanuit de algemene 
reserve, flexibel deel; 

7. begrotingswijziging 2019-1008 vast te 
stellen. 
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L198367 1  Evaluatie 2017-2018 	T  Het college besluit in te stemmen met het 
Verordening Participatieraad 	document 'Evaluatie 2017-2018 Verordening 
Leusden 	 Participatieraad'. 

BE 

10 BE 

BE 

r12 B 

L198144 [-Ontwerp Kadernota 2020 RUD 
Utrecht 

L197016 IPrestatieafspraken 
volkshuisvestingsdoelstellingen 
2019 - 2023 

L197666 

	

	Vaststellen tarieven hulp bij het 
huishouden 2019 

Het college besluit de raad voor te stellen 
geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 
Kadernota 2020 van de RUD Utrecht. 

Het college besluit in te stemmen met de 
prestatieafspraken 2019 — 2023. 

Het college besluit 
1. onder voorbehoud van geen 

zienswijze door de raad en conform 
hetgeen afgesproken in het CUP, 
akkoord te gaan met het verhogen 
van de tarieven hulp bij het 
huishouden per 1-1-2019, zoals 
vermeld in de bijgevoegde brieven 
aan de aanbieders: tarief HH1 van € 
22,20 per uur naar € 25,80, tarief 
HH2 van € 25,80 naar € 27,60 en het 
tarief van de algemene voorziening 
van € 108,82 per 4 weken naar € 
122,36. 

2. de raad voor te stellen geen 
zienswijze in te dienen op het 
vaststellen van de tarieven hulp bij 
het huishouden 2019 en daarmee in 
te stemmen met het verhogen van de 
tarieven hulp bij het huishouden voor 
2019. 

13 BE L197011  Wijziging beheer 
Gemeentelijke Gegevens 
knooppunt 

Het college besluit: 
1. WMO-consult BV aan te wijzen als 

beheerder van het Gemeentelijk 
Gegevensknooppunt (GGk); 

2. de rol van de gemeente Amersfoort 
als beheerder van het Gemeentelijk 
Gegevensknooppunt, voor zover het 
betreft de uitvoering van de Wmo en 
de Jeugdwet, te beëindigen; 

3. de bevoegdheid om te beslissen over 
de ingangs- en einddatum van de 
beheerdersrol te mandateren aan de 
directeur-secretaris; 

4. de directeur-secretaris te machtigen 
de mutatieformulieren ten behoeve 
van de aanmelding van WMO consult 
BV als beheerder en de afmelding 
van de gemeente Amersfoort als 
beheerder te ondertekenen. 

14  VO L197963  Voorlopige gunning Het college besluit: 
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omgevingsplan Buitengebied 1. een bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte conform de Crisis- en 
Herstelwet genaamd "omgevingsplan 
buitengebied" voor te bereiden. 

2. conform het gunningsadvies van het 
inkoopbureau Midden Nederland aan  
Rho  Adviseurs voorlopig te gunnen de 
opdracht voor het leveren van het 
omgevingsplan Buitengebied en het 
organiseren van de bijbehorende 
participatie. 

. 	de wethouder Ruimtelijke Ordening te 
machtigen om na de  standstill  periode 
het contract met  Rho  Adviseurs aan te 
gaan. 

De Burgemeester besluit de wethouder 
Ruimtelijke Ordening te machtigen om 
namens de gemeente de overeenkomst voor 
het leveren van het omgevingsplan met  Rho  
Adviseurs te ondertekenen. 

Openbaar na bekendmaking aan 
betrokkene 

15 BE L197023 Benoeming lid 
urgentiecommissie 

Het college besluit de heer W. Brouwer met 
ingang van 1 december 2018 aan te stellen 
als lid van de Urgentiecommissie. 

16  BO  L198204 Kadernota VRU 2020 Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. geen zienswijze in te dienen op en 

daarmee in te stemmen met de 
financiële kaders in de kadernota 
2020 VRU; 

2. de volgende zienswijzen in te dienen 
op en daarmee in te stemmen met de 
bijstellingen in bestaand beleid in de 
kadernota 2020 VRU: 
a) Wij vragen de VRU de incidentele 

kosten voor implementatie van de 
Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) zoveel 
mogelijk te beperken door de 
benodigde kennis bij en met de 
andere veiligheidsregio's te delen; 

b) de VRU dient zich in te spannen 
om aan het quotum op basis van 
de Wet banenafspraak te 
voldoen. Wij vragen de VRU zich 
zichtbaar actief in te zetten om 
banen te realiseren voor mensen 
met een arbeidsbeperking en 
daarbij optimaal gebruik te maken 
van de (financiële) regelingen die 
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Rijk, UWV en gemeenten 
beschikbaar stellen voor dit doel; 1 

3. de volgende zienswijze in te dienen 
op de financiële kaders beleidsplan  
2020-2023 in de kadernota 2020 
VRU: 
Niet in te stemmen met het vormen 
van een ontwikkel- en 
egalisatiereserve uit positieve 
jaarrekening resultaten en de VRU 
voor te stellen eerst een onderbouwd 
(ontwikkel)plan aan de gemeenten 
voor te leggen. 

17 BE L198445  Subsidieverlening 2019 aan 	Het college besluit aan Lariks: 
Lariks 	 1. voor het jaar 2019 een 

prestatiesubsidie van € 2.796.500 te 
verlenen voor de taken op het gebied 
van WMO, de Jeugdwet en Welzijn. 
Onder te verdelen in € 2.640.700 
structurele subsidie en € 155.800 
incidentele subsidie; 

2. voor het jaar 2019 een 
prestatiesubsidie van € 75.000 te 
verlenen voor extra activiteiten op het 
terrein van jeugd- en jongerenwerk. 
Onder te verdelen in € 60.000 
structurele subsidie en € 15.000 
incidentele subsidie; 

3. voor de jaren 2020 en 2021 voor de 
bovengenoemde extra activiteiten 
een prestatiesubsidie te verlenen van 
€ 100.300. Onder te verdelen in 
€ 60.000 structurele subsidie en € 
40.300 incidentele subsidie; 

4. de financiële gevolgen dit voorstel te 
verwerken in de begrotingswijziging 
met nummer 2019-1009 welke via de 
voorjaarsnota aan de raad ter 
vaststelling wordt aangeboden en in 
de begroting wordt verwerkt; 

5. de bijgevoegde subsidiebeschikking 
af te geven. 

18 BO L198197 	Ontwerp-Regionaal 
Risicoprofiel VRU 2020-2023  

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met het ontwerp-

Regionaal Risicoprofiel 2020-2023; 
2. de VRU te vragen om in het nog op te 

stellen beleidsplan 2020-2023 aandacht 
te schenken aan de bezetting van de 
basisbrandweer- en 
ondersteuningseenheden om de kwaliteit 
van de basisbrandweerzorg blijvend te 
garanderen. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 18 december 2018 

P,wo»C C(Ar"'"1  Ailidlir"- 
4000.1'L.,- 

directeur-secretaris '.urgemeester 
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