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NR  PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

KI L179547 Beleidsregels Terug- 
en invordering 
Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Gemeente 
Leusden 2018 

Het college besluit de Beleidsregels Terug- en invordering 
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leusden 2018 
vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 
Beleidsrichtlijnen Terug- en invordering en Verhaal 2011, 
met uitzondering van de beleidsrichtlijnen Verhaal die nog 
van kracht blijven in afwachting van nieuw te formuleren 
beleid. 

KI L175954 Beleidsregel 
draagkracht bijzondere 
bijstand 

Het college besluit: 
1. de beleidsregel draagkracht bijzondere bijstand vast te 

stellen en per 1 juni in werking te laten treden. Het 
uitgangspunt is dat er geen draagkracht is bij inkomen 
tot 110% van de geldende bijstandsnorm, en dat bij 
meerinkomen tot 130% van de geldende 
bijstandsnorm 25% als draagkracht wordt beschouwd; 

2. als het bijzondere bijstand betreft voor algemeen 
noodzakelijke kosten en een aantal specifieke 
kostensoorten, het meerinkomen boven 110% van de 
geldende bijstandsnorm volledig als draagkracht te 
beschouwen; 

3. de kostendelersnomen als referentie-inkomsten buiten 
beschouwing te laten; 

4. vermogen zoals bedoeld in artikel 34, lid 2 en 3 
participatiewet bij de draagkrachtbepaling buiten 
beschouwing te laten; 

5. de individuele inkomenstoeslag en de individuele 
studietoeslag buiten beschouwing te laten. 

VO L175699 Vaststelling 
bestemmingsplan 
Leusden-zuid, 
herziening 
Loysderhoek 

Het college besluit de raad voor te stellen: 	 —I 
1. Het bestemmingsplan Leusden-zuid te repareren ten 

behoeve van woningproject 'Loysderhoek' door regels 
aan te vullen ten aanzien van parkeren en de positie 
en grootte van de woningen en bijgebouwen; 

2. De zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan 
Leusden-zuid, herziening Loysderhoek vast te stellen; 

3. Het bestemmingsplan Leusden-zuid, herziening 
Loysderhoek ongewijzigd vast te stellen. 

BE L170697 Verbouwing Walter van Het college besluit: 
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Amersfoortstraat 52 
/54 tot 
participatiebroedplaats 
en subsidieverlening 
DAVA. 

1. opdracht te geven tot de verbouwing van het pand 
Walter van Amersfoortstraat 52/54 tot 
participatiebroedplaats; 

2. voor de primaire bouwkundige en installatietechnische 
aanpassingen, inclusief duurzaamheidsmaatregelen, 
een krediet ter beschikking te stellen van € 146.000,-
inclusief ITIAN en de instandhoudingstermijn van het 
pand te verlengen tot 20 jaar; 

3. aanvullend voor de interne (gedeeltelijke) aanpassing 
tot units voor begeleid wonen een krediet ter 
beschikking te stellen van € 150.000,- inclusief BTW; 

4. aan DAVA met ingang van de ingangsdatum 
huurcontract een jaarlijkse prestatiesubsidie toe te 
kennen van € 9.200,-. 

5. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in 
de begrotingswijziging met nummer 2018-1023 welke 
via de voorjaarsnota aan de raad ter vaststelling wordt 
aangeboden en in de begroting wordt verwerkt. 

5 BE L175757 aanvullende subsidie 
Larikslaan2 

Het college besluit: 
1. Larikslaan2 voor 2018 een incidentele subsidie van € 

54.000,-. te verlenen voor de kosten van inzet op de  
PGA  (persoonsgerichte aanpak); 

2. deze kosten deels te dekken vanuit de afrekening met 
Larikslaan2 over het jaar 2017; 

3. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in 
de begrotingswijziging met nummer 2018- 1029 welke 
via de voorjaarsnota aan de raad ter vaststelling wordt 
aangeboden en in de begroting wordt verwerkt. 

6  BO  L175683 Herbenoeming van 
twee leden van de 
adviescommissie 
bezwaarschriften, 

Het college besluit één commissielid voor de 
persoonsgebonden- en één commissielid van de 
zaaksgebonden Kamer van de adviescommissie 
bezwaarschriften te herbenoemen en de bijgevoegde 
herbenoemingsbrieven te ondertekenen. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 22 mei 2018 
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