
eusden 
GEMEENTÈ 

BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 25 juni 2018 

aanwezig: 
burgemeester 
wethouder 
wethouder 
wethouder 
directeur-secretaris  

G.J. Bouwmeester 
W. Vos 

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

—NR  PHO  ZAAK  ONDERWERP  BESLUIT 

BO L179474  Advies commissie 
bezwaarschriften 
inzake de 
bezwaarschriften tegen 
het besluit van de 
burgemeester van 12 
april 2018, inhoudende 
de verruiming van de 
terrastijden van 23:00 
naar 24:00 uur op 
vrijdag- en 
zaterdagavond voor de 
periode vanaf 27 april 
tot en met 31 oktober 
2018 

De burgemeester besluit het bezwaarschrift van de heer 
J. en mevrouw G.G. Dekker en mevrouw B. van Doorn 
(bezwaarden), gericht tegen het besluit van de 
burgemeester d.d. 12 april 2018 ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit in stand te laten. 

VO L179462  Advies commissie 
bezwaarschriften 
inzake het 
bezwaarschrift tegen 
het besluit namens het 
college van 27 maart 
2018, inhoudende de 
afwijzing verzoek om 
handhaving van het 
bestemmingsplan 
inzake de percelen 
Prinses lrenelaan 31 
en Amalia van 
Solmslaan 1 te 
Leusden 

Het college besluit het bezwaarschrift namens de heer 
J.J.M. Staps (bezwaarde), gericht tegen het besluit 
namens het college d.d. 20 maart 2018 onder wijziging 
van de motivering zoals in dit advies is aangegeven 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 
Openbaar nadat betrokkenen zijn geïnformeerd 

VO L179390 Naamgeving 3 nieuwe 
straten in De Plantage 

Het college besluit voor drie nieuwe straten in De 
Plantage de volgende namen vast te stellen: De Tuinderij, 
De Kassen, De Eenruiter. 

VO L179962 Jaarverslagen 2017 en 
jaarplannen 2018 
samenwerking BLNP  

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de jaarverslagen 2017 en de 

jaarplannen 2018 van de vier taakvelden binnen de 
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Samenwerking Bedrijfsvoering Bunschoten, Leusden, 
Nijkerk en Putten. 

2. Kennis te nemen van de notitie Besparingen en 
kosten samenwerking bedrijfsvoering BLNP' 

3. De financiële gevolgen van de bijstelling van de 
businesscases te verwerken in de begroting 2019-
2022 en de Najaarsnota 2018 

 

       

              

5 BE L180263 Aanvraag 
decentralisatie 
uitkering proeftuin 
aardgasvrije wijken 
voor de wijk Rozendaal 

Het college besluit een aanvraag decentralisatie uitkering 
te doen bij het ministerie van BZK, om de wijk Rozendaal 
versneld aardgasvrij en energieneutraal te maken. 

 

    

              

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 25 juni 2018 
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