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Helm, Wil van der

Van: Bestuurssecretariaat

Verzonden: donderdag 22 maart 2018 16:25

Aan: Team Secretaresses MPO

Onderwerp: FW: Collegenieuws week 12

 

 

Van: Gemeente Leusden <webmaster@leusden.nl>  

Verzonden: donderdag 22 maart 2018 15:21 

Aan: Bestuurssecretariaat <Bestuurssecretariaat@leusden.nl> 

Onderwerp: Collegenieuws week 12 

 

 

Blijf op de hoogte van de laatste collegebesluiten. 
 

Bekijk de webversie 

 

   

 

 

 

 

 

Collegenieuws 

week 12 

   

 

Het college heeft de volgende besluiten genomen: 
  

   

 

Ontwerpbestemmingsplan Rossenberg 
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Op de voormalige schoollocatie De Rossenberg (inclusief 

dependance) heeft projectontwikkelaar Heijmans in de 

afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een stedenbouwkundig 

plan met vrije sector woningen. Daarbij heeft een intensief 

participatieproces met direct omwonenden plaatsgevonden. 

Dit heeft geresulteerd in een plan dat een lage 

woningdichtheid kent, ruime kavels, bebouwing in lijn met de stedenbouwkundige structuur van 

de wijk en dat de parkstructuur binnen de wijk Rozenboom respecteert en verder uitbouwt. Het 

college ziet het stedenbouwkundig plan als een passende en reële invulling van het plangebied 

Rossenberg en stelt de raad voor plangebied Rossenberg te transformeren naar wonen. Om dit 

te realiseren moet het plangebied een nieuwe bestemming krijgen en heeft het college besloten 

het ontwerpbestemmingsplan Rossenberg inclusief beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen 

voor inspraak. 

   

 

Uitwerking afsprakenovereenkomst hockeyvereniging MHCL 

De gemeente, hockeyvereniging MHCL en direct omwonenden hebben in de herfst van 2017 

een afsprakenovereenkomst ondertekend, waarin afspraken zijn vastgelegd om de ervaren 

overlast van de MHCL te verminderen.  Dit betreft onder andere afspraken over 

geluidreducerende maatregelen, geluidwerende maatregelen, onderzoek naar LED-verlichting 

en landschappelijke inpassing. In de afgelopen periode zijn de te nemen maatregelen nader 

uitgewerkt. Het college heeft besloten deze maatregelen ten aanzien van geluid beperkende 

maatregen en landschappelijke inpassing nu ten uitvoer te brengen. 
  

   

 

Projectsubsidie Opgeruimd Leusden 
  

   

 

 

 

Het college heeft besloten om, met het geld dat de gemeente 

van de verpakkingsindustrie krijgt voor zwerfafvalprojecten, 

Opgeruimd Leusden te subsidiëren. Opgeruimd Leusden 

organiseert activiteiten om inwoners bewust te maken en te 

betrekken bij een schone leefomgeving, zoals 

opruimactiviteiten, educatieprogramma's voor scholen, 

samenwerkingsactiviteiten om winkelcentra zwerfafvalvrij te 

houden enzovoort. De samenwerking is in principe voor 5 

jaar, de periode dat ook de afspraken met de 

verpakkingsindustrie lopen. 

   

 

Groenverkoop Koningin Beatrixlaan 15 

Het college heeft, zonder aanwezigheid van de burgemeester, een principebesluit genomen de 

gemeentegrond gelegen naast Koningin Beatrixlaan 15 te verkopen aan de bewoners van 

Koningin Beatrixlaan 15, onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan de gestelde financiële 

voorwaarden. Daarmee wijkt het college af van de in 2015 vastgestelde Groenverkoopkaart. 
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Het college heeft de bevoegdheid om van de Groenverkoopkaart af te wijken en heeft meerdere 

malen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. Naar aanleiding van de koopwens van de 

nieuwe bewoners is gekeken of vanuit de groene kwaliteit van het gebied er argumenten zijn 

om de grond niet te verkopen. Omdat deze er niet zijn, is besloten de grond te verkopen. De 

nieuwe bewoners van Koningin Beatrixlaan 15 zijn burgemeester Bouwmeester en zijn gezin. 

Voor de burgemeester geldt een verbod om onroerende zaken onderhands te verwerven van de 

gemeente. De Commissaris van de Koning kan een ontheffing verlenen voor dit verbod. De 

gemeente heeft een verzoek tot ontheffing gedaan. Als de commissaris van de Koning 

ontheffing verleend, kan het definitieve besluit tot verkoop worden genomen. 
  

   

 

Jaarverslag 2017 adviescommissie bezwaarschriften en overzicht 2017 

verzoekschriften Nationale ombudsman 

Sinds 2004 fungeert in de gemeente Leusden een onafhankelijke adviescommissie 

bezwaarschriften om bezwaren te behandelen die zijn ingesteld tegen besluiten van 

gemeentelijke bestuursorganen. De adviescommissie bezwaarschriften heeft een jaarverslag 

over 2017 uitgebracht. 

Ook de Nationale Ombudsman, waar de gemeente Leusden bij aangesloten is, heeft een 

overzicht van verzoekschriften over 2017 toegestuurd. 

Het college besluit het verslag van de adviescommissie bezwaarschriften 2017 en de brief van 

de Nationale Ombudsman met het overzicht verzoekschriften van 2017 voor kennisgeving aan 

te nemen en de bevindingen van de adviescommissie bezwaarschriften te betrekken bij de 

ontwikkeling van de juridische kwaliteitszorg. 
  

   

 

Analyse en advies contracten en contractmanagement jeugdzorg en Wmo 

Het college huurt bureau Balance in om de gemeente te adviseren over de lokale en regionale 

contracten voor jeugdzorg en Wmo. Dit om effectiever te kunnen sturen op de kwaliteit van de 

te leveren zorg. Ook adviseertl Balance de gemeente hoe het lokale en regionale 

contractmanagement beter vorm gegeven kan worden. Met het optimaliseren van de contracten 

en het contractmanagement neemt de kans op overschrijdingen in de gecontracteerde zorg af 

en ontstaat er meer grip op de uitgaven. 
  

   

 

Intrekken brandveiligheidsverordening Leusden 

Op 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in 

werking getreden. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op 

evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Op dit moment heeft de  gemeente deze 

onderwerpen geregeld in haar brandbeveiligingsverordening. Het college stelt, ter 

vereenvoudiging van de regelgeving, de raad voor deze verordening in te trekken en in de APV 

de bevoegdheid op te nemen om een bestuurlijke boete op te kunnen leggen bij overtreding van 

het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, krachtens artikel 3 van 

de Wet veiligheidsregio’s. 
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Verkoop bedrijfskavel  De Fliert in Achterveld 

Het bedrijventerrein ‘De Fliert’ kampt al geruime tijd met parkeeroverlast door gestalde auto’s 

van autobedrijven die gevestigd zijn op de Fliert. De geparkeerde auto’s nemen bijna alle 

openbare parkeerplaatsen in beslag. Hierdoor zijn de bedrijven soms slecht bereikbaar. 

Initiatiefnemers dhr. Jonkers en dhr. De Vlugt zijn geruime tijd met de gemeente in gesprek over 

het ontwikkelen van 15 bedrijfsunits en 8 daaraan gekoppelde bedrijfswoningen aan de Fliert 31 

in Achterveld. Het plan bevat 14 parkeerplaatsen bestemd voor het tegenoverliggende bedrijf de 

Fliert 24. Het college heeft daarom besloten in principe mee te werken aan het tot stand komen 

van het initiatief, het verzoek om een bestemmingsplan op te stellen in te willigen en de kavel 

(ter grootte van ongeveer 3923 m² ) onder de door de gemeente gestelde financiële 

voorwaarden aan de initiatiefnemers te verkopen. 
  

   

 

  

   

 

Activiteiten: 

•         Woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ook wordt die dag het 

referendum gehouden over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

(Sleepwet). Burgemeester Bouwmeester bezocht alle stembureaus in de gemeente 

Leusden. 

•         Zaterdag 24 maart werkt burgemeester Bouwmeester mee aan de opruimochtend van 

Opgeruimd Leusden in het kader van de landelijke opschoondag. 

•         Die middag neemt burgemeester Bouwmeester deel aan 'vier de lente' op het Maximaplein. 

•         Wethouder Dragt is maandag 26 maart aanwezig bij de bijeenkomst Spring in de 

Maatschappij. 
  

   

 

  

   

 

  

   

 

Collegenieuws ontvangen 

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

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. 
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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. 
  

   

 

 

 

 

Facebook
 

 

 

 

 

Twitter
 

 

 

 

 

Website
    

   

 

Deze e-mail is verstuurd aan bestuurssecretariaat@leusden.nl. • Als u geen nieuwsbrief 

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. 
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