
BESLUITENWST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 5 maart 2019 

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 VO L205842 Advies commissie 
bezwaarschriften inzake het 
bezwaarschrift tegen het 
besluit namens het college 
van 19 december 2018, 
inhoudende de afwijzing 
van het verzoek om 
tegemoetkoming in 
planschade ten gevolge van 
het bestemmingsplan Huis 
van Leusden 

Het college besluit het bezwaarschrift van de 
heer F. van Rooijen te Leusden (bezwaarde), 
gericht tegen het besluit namens het college 
d.d. 19 december 2018 ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit in stand te laten, een 
en ander met inachtneming van de 
overwegingen van de commissie. 

Openbaar na bekendmaking aan betrokkene 

VO L204768 Opdrachtverlening 
verkeerssimulaties  
Randweg 

Het college besluit opdracht te verlenen aan 
Royal  HaskoningDHV om de doorstroming van 
de Randweg, na verplaatsing van AFAS en 
voor het toekomstjaar 2030, inzichtelijk te 
maken en daarbij mogelijke aanpassingen aan 
de verkeersregelinstallaties van de Randweg 
door te rekenen en te simuleren, conform 
bijgevoegde offerte. 

BE 
VO 

L204707 Aanpassing budget 
Perceelranden voor 
bermontwikkeling 

Het college besluit: 
1. het budget van € 12.000,- dat structureel is 

vastgesteld bij het nieuwe beleid van 2018 
voor bloemrijke perceelranden in 
maispercelen in het kader van het 
uitvoeringsplan van het 
Landschapsontwikkelingsplan in te zetten 
voor bloemrijke bermen van de gemeente 
Leusden; 

2. het project bloemrijke bermontwikkeling zelf 
als gemeentelijke organisatie uit te voeren 
in het kader van het uitvoeringsprogramma 
van het Landschapsontwikkelingsplan. 
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KI L205759 Taalexpertisecentrum Voilá Het college besluit: 
1. Bij te dragen aan de doorontwikkeling van 

het Taalexpertisecentrum van Voilá 
waarmee kinderen ondersteund worden op 
het gebied van taal(ontwikkeling) 

2. Hiervoor een projectsubsidie van € 35.000,-
ter beschikking te stellen aan Voilá voor het 
schooljaar 2018-2019 en dit te dekken uit 
de gereserveerde rijksmiddelen 
'Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom' 

3. De financiële gevolgen te verwerken in de 
begrotingswijziging met nummer 2019-1011 

5 VO L205180 Renovatie wegen en 
riolering Ursulineweg 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de voorbereiding en de 

uitvoering van 'groot onderhoud wegen' 
gecombineerd met renovatie van de 
riolering aan de Ursulineweg; 

2. in te stemmen met het verlagen van de 
maximum snelheid voor een verblijfsgebied 
naar 30 km/uur; 

3. voor de voorbereiding en uitvoering van de 
werkzaamheden een budget beschikbaar te 
stellen ter hoogte van € 765.000 waarbij: 
- 	€ 363.000 gedekt wordt vanuit de 

voorziening groot onderhoud wegen; 
- 	€ 300.000 gedekt wordt vanuit de 

voorziening egalisatie rioolbeheer; 
- 	€ 	25.000 gedekt wordt middels een 

exploitatiebijdrage vanuit de uitgifte van 
4 kavels 

- 	€ 	77.000 gedekt wordt middels een 
bijdrage vanuit de faciliterende 
grondexploitatie 

De Plantage; 
4. de raad middels de voorjaarsnota 2019 

hiertoe een krediet beschikbaar te laten 
stellen; 

5. de raad middels de RIB te informeren dat 
vooruitlopend op de vaststelling van het 
GRP 2019-2023 door de gemeenteraad, 
aanspraak gedaan wordt op middelen 
vanuit de voorziening riolering voor de 
benodigde aanpak van de riolering. 

6 VO L205055 Ontwerp bestemmingsplan 
Ursulineweg - locatie 
Boshuizen 

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

initiatiefnemer om de bestaande 
bestemming voor woonwerk-kavels om te 
zetten naar vier woonkavels; 

2. hiertoe het ontwerp bestemmingsplan 
Ursulineweg - locatie Boshuizen ter inzage 
te leggen; 

3. ten behoeve van het te realiseren 
architectonische eindbeeld, het ontwerp 
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beeldkwaliteitsplan voor deze locatie ter 
inzage te leggen. 

KI Subsidie Save en Veilig 
Thuis18 2019 en 
overschrijding 2018 

Het college besluit: 
1. de regionale subsidie aan Samen Veilig 

Midden-Nederland (SVMN) voor de 
uitvoering van (preventieve) 
jeugdbescherming en jeugdreclassering 
(SAVE) en Veilig Thuis 18- voor 2018, 
beschikt op een bedrag van € 7.832.017, 
vast te stellen op € 8.278.168 en daarmee 
de subsidie met terugwerkende kracht met € 
423.722 te verhogen; 

2. het Leusdens aandeel, conform de 
regionaal afgesproken risicoverevening, van 
€ 32.671 te verwerken in de jaarrekening 
2018; 

3. aan SVMN in 2019 de volgende bedragen 
voor de regio Amersfoort toe te kennen en 
voor Veilig thuis 18- en SAVE hiervan 95% 
te beschikken: 
- Veilig Thuis 18- regionaal € 1.762.493, 

waarvan het aandeel van Leusden € 
135.888; 

SAVE (preventieve jeugdbescherming en 
jeugdreclassering) regionaal € 
6.596.685, waarvan het aandeel van 
Leusden € 508.604; 

- Veilig Thuis 18+ regionaal € 823.249, 
waarvan het aandeel van Leusden 
€12.620; 

4. het tekort van € 43.113 dat daarmee 
ontstaat op de begroting van 2019, als 
gevolg van een ruimer inkoopkader, te 
verwerken in de voorjaarsnota. 

5. het verschil tussen het voor de regio 
Amersfoort aangevraagde en toegekende 
bedrag in 2019 (5% van het aangevraagde 
bedrag) ad € 439.957 met een Leusdens 
aandeel van € 33.921 beschikbaar te 
houden voor een aanvullende 
subsidieverlening aan SVMN indien de 
productie buiten de invloedssfeer van SVMN 
hoger ligt dan geprognosticeerd; 

6. indien deze situatie zich voordoet de 
aanvullende subsidie te verwerken in de 
jaarrekening 2019; 

7, gezamenlijk te sturen op de transitie in de 
keten lokale teams, SAVE en de Raad voor 
de Kinderbescherming gericht op meer 
preventieve inzet en voorkomen van justitiële 
maatregelen zoals toegelicht bij de 
acties/maatregelen. 
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BO  L206279  Benchmark  formatie en Het college besluit: 
kosten 1.  Berenschot opdracht te geven voor de  

benchmark  formatie en kosten; 
2.  de kosten ad. € 11.146,- (ex. btw) te dekken 

vanuit onvoorziene uitgaven algemeen. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 5 maart 2019 

klkAlOte--Ctrafila 

._ 

directeur-secretaris burgemeester 
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