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NR  PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

BE L164609 Advies commissie 
bezwaarschriften inzake 
het bezwaarschrift tegen 
het besluit namens het 
college van 30 augustus 
2017, inhoudende de 
tijdelijke openstelling van 
de Eikenlaan voor 
motorvoertuigen op 
werkdagen tussen 09:00 
en 18:00 uur tot uiterlijk 1 
januari 2019 

Het college besluit het bezwaarschrift van de heer dr. 
C. de Voogd en mevrouw C. Dirkx (bezwaarden), 
gericht tegen het besluit namens het college d.d. 30 
augustus 2017 onder aanvulling van de motivering 
zoals in dit advies is aangegeven ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 
Openbaar nadat betrokkenen zijn geïnformeerd 

2 DR L164869 Principeverzoek 
bedrijfsverzamelgebouwen 
op kantoren- en 
bedrijvenlocatie De 
Plantage in 't Spieghel. 

Het college besluit: 
1. onder voorwaarden mee te werken aan het 

initiatief van Van Wijnen Gebiedsontwikkeling 
Oost BV en Rijn & Vecht Projectontwikkeling 
BV om drie bedrijfsverzamelgebouwen op De 
Plantage in te passen: 
- 	voorafgaand aan de 

bestemmingsplanwijziging dient er een 
nadere uitwerking van het plan te komen 
over de parkeeroplossing, 
ruimtereservering noordzijde voor de 
bomenschermen en eventuele 
erfafscheiding tussen parkeren en 
naastgelegen kavel; 

- 	wanneer hier overeenstemming over is pas 
starten met de procedure; 

- 	in de uitgifteovereenkomst expliciet 
aangeven dat bedrijfsparkeren niet is 
toegestaan op het openbaar gebied en dat 
hier strikt op wordt gehandhaafd; 

- 	dat voldaan wordt aan de  CROW  
parkeernorm; 

- 	alle plankosten worden verhaald op 
initiatiefnemer; 

2. in te stemmen met een procedure 
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'projectbesluit' om de benodigde 
bestemmingswijzigingen voor het eerste 
bedrijfsverzamelgebouw van Rijn & Vecht 
Projectontwikkeling op kavel B12 mogelijk te 
maken. 

Openbaar nadat betrokkenen zijn geïnformeerd 

BE L164244 Toekennen 
projectsubsidie van 
€ 10.000 aan 
Wijkvereniging Leusden 
ZeT 

Het college besluit: 
1. aan Wijkvereniging Leusden ZeT voor het jaar 

2018 € 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 
reserve Sociaal Domein (totaal € 30.000 over 
drie jaar). 

4 BE L164798 Ontwerp wijzigingsplan 
Leusden-Zuid herziening 
Loysderhoek 

Het college besluit: 
1. het bestemmingsplan Leusden-zuid te willen 

repareren ten behoeve van het woningproject 
'Loysderhoek' door regels toe te voegen ten 
aanzien van parkeren, positie en grootte van 
de woningen en bijgebouwen; 

2. de bestemmingsplanprocedure te starten door 
het ontwerp bestemmingsplan 'Leusden-zuid 
herziening Loysderhoek' ter inzage te leggen 
voor zienswijzen. 

5 DR L164732 BTW en Vpb 
Samenwerking 
bedrijfsvoering BLNP 

Het college besluit: 
1. voor de onderlinge prestaties die op grond van 

de samenwerking BLNP plaatsvinden een 
verrekening te hanteren gebaseerd op een 
percentage van formatiekosten en deze als 
maatstaf van heffing voor de btw te hanteren; 

2. de percentages voor de door te rekenen 
formatiekosten vast te stellen op 5% voor 2017, 
7,5% voor 2018 en 10% voor 2019 van de 
loonsom van de bij de samenwerking 
ingebrachte formatiekosten; 

3. voor de samenwerking uitgaan van een 
vrijstelling van vennootschapsbelasting. 

6 DR L164705 Tussentijdse winstneming 
grondexploitatie i.r.t. 
gewijzigde bepalingen 
BBV 

Het college besluit: 
1. tot het nemen van een winst in de jaarrekening 

2017 op de grondexploitatie Valleipark en 
grondexploitatie Hamersveldseweg van in 
totaal € 2.840.000; 

2. bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 
2017 de raad voorstellen de tussentijdse 
winstneming toe te voegen aan de Algemene 
Reserve Grondbedrijf (ARG); 

3. bij de resultaatbestemming jaarrekening 2017 
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directeur-secretaris burgemeester 	 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 20 februari 2018 	 

• • 

• 

Leusden 
de raad voorstellen om vanuit de Algemene 
Reserve van het Grondbedrijf (ARG) € 940.000 
toe te voegen aan de Reserve bovenwijkse 
voorzieningen / infrastructurele projecten. 

BE L164125 Beschikbaar stellen van 
middelen voor plaatsing 
laadpalen voor elektrische 
auto's in de periode 2018 
t/m 2021 

Het college besluit: 
1. voor 2018 € 8.000,- beschikbaar te stellen voor 

het plaatsen van laadpalen voor elektrische 
auto's in het openbaar gebied; 

2. het budget (€8.000,- per jaar) in 2018 bij te 
ramen via de Voorjaarsnota. 

BE L162192 Pilot gezinsparaplu Het college besluit: 
1. de pilot gezinsparaplu in samenwerking met de 

regio jeugdhulp 2019 uit te voeren gedurende 
12 maanden en deze mee te nemen in de te 
voeren regionale aanbestedingsprocedure; 

2. de kosten á € 9.000,- te dekken uit het 
werkbudget Sociaal Domein. 

OV L156276 Inkoop energie 2019-2022 Het college besluit: 
1. deel te nemen aan de gezamenlijke inkoop van 

aardgas en elektriciteit van ca 15 Utrechtse 
gemeenten; 

2. het adviesbureau Source4Energy opdracht en 
mandaat te geven om, namens de gemeente 
Leusden en samen met ons inkoopbureau 
IBMN, de inkoop van energie te realiseren 
alsmede te zijner tijd de leveringstarieven vast 
te leggen. 
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