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Gemeente Leusden 

BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 27 november 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 L195682 Convenant  Economic  Board 
Utrecht en regio Amersfoort 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met bijgevoegd convenant 

tussen  Economic  Board Utrecht (EB U) en 
de gemeenten van de regio Amersfoort; 

2. hiervoor een incidentele bijdrage van € 
30.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor 
2019 en 2020. 

De burgemeester besluit de wethouder 
economische zaken volmacht te verlenen om 
het convenant te ondertekenen. 

2 BE L175031 Inventarisatie renovatie / 
nieuwbouw 
brandweerkazerne Leusden 
Leusden Centrum 

Het college besluit: 
1. een inventarisatie op te laten stellen voor de 

afweging tussen minimaal noodzakelijke 
aanpassingen, renovatie of nieuwbouw van 
de brandweerkazerne op de huidige locatie 
de Burgemeester van der Postlaan in 
Leusden; 

2. de mogelijkheden te onderzoeken om de 
huidige resterende werkplekken en 
functionaliteiten van het politiebureau aan 
De Twijnderij 32 te verplaatsen naar de 
brandweerkazerne; 

3. werkzaamheden te laten uitvoeren aan de 
huidige brandweerkazerne voor de periode 
tot aan het moment van de minimaal 
noodzakelijke aanpassingen, renovatie of 
nieuwbouw, voor zover deze vanuit 
veiligheid nu noodzakelijk zijn; 

4. een budget ter beschikking te stellen van € 
40.000 voor de inventarisatie en € 35.000 
voor deze overbruggingswerkzaamheden; 
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5. 	de financiële gevolgen van dit voorstel te 
verwerken in de begrotingswijziging met 
nummer 2019-1006 welke via de 
voorjaarsnota aan de raad ter vaststelling 
wordt aangeboden en in de begroting wordt 
verwerkt. 

3 VO L196085 Ontwerpbestemmingsplan 
Achterveld 2014, herziening 
W. van Amersfoortstraat 65 
en beeldkwaliteitsplan 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het voorstel van de 

initiatiefnemer om zes appartementen toe te 
voegen op het perceel Walter van 
Amersfoortstraat 65; 

2. hiertoe het ontwerpbestemmingsplan 
Achterveld 2014, herziening W. van 
Amersfoortstraat 65 ter inzage te leggen; 

3. ten behoeve van het te realiseren 
architectonische eindbeeld, het 
beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen.  

BO  L195228 Teletolk voor doven Het college besluit om voor een periode van 
een jaar een teletolk, als instrument voor doven 
en slechthorenden om te communiceren met de 
gemeente, via de website aan te bieden. 

5 KI L196622 VNG-Moties m.b.t. 
financiele tekorten Sociaal 
Domein 

Het college besluit de conceptmoties - in het 
kader van vier samenhangende VNG moties in 
het licht van de financiële tekorten in het 
Sociaal Domein - die de gemeente Amersfoort 
wenst in te dienen namens de gemeenten in de 
Regio Amersfoort, te steunen. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 27 november 2018 

directeur-secretaris burgemeester 
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