
Gemeente Leusden 

BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 7 mei 2019 

aanwezig: 
locoburgemeester 
wethouder 
wethouder 
directeur-secretaris 
afwezig: 
burgemeester 

: W. Vos 
: P. Kiel 
E. van Beurden 

: W. de Graaf-Koelewijn 

: G. Bouwmeester  

NR  PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

KI L198895 Ontwerpbegroting GGDrU 
2020 

Het college besluit de raad voor te stellen geen 
zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 
GGDrU 2020 en in te stemmen net de 
ontwerpbegroting GGDrU 2020. 

VO L210683 Richtlijnen budgetcyclus 
2019 

Het college besluit de richtlijnen voor de 
budgetcyclus 2019 vast te stellen. 

BE L211022 Omgevingsvisie 
buitengebied; vaststellen 
uitvoeringsprogramma 

Het college besluit: 
1. het uitvoeringsprogramma voor de 

omgevingsvisie buitengebied vast te stellen; 
2. het budget van € 10.000,- dat via de CUP-

opdracht 7.3 voor het opstellen van het 
uitvoeringsprogramma beschikbaar was 
gesteld, in te zetten voor de uitvoering van 
het programma; 

. 	de raad over de vaststelling van het 
programma te informeren. 

VO L197559 Ontwerp bestemmingsplan 
Laapeerseweg 5 

Het college besluit: 

	

1. 	in te stemmen met de realisatie van een 
bijzondere begraafplaats op het perceel aan 
de Laapeerseweg 5; 

	

. 	medewerking te verlenen aan dit verzoek 
zonder daarvoor eerst algemene 
beleidsregels op te nemen; 

3. hiertoe het ontwerp bestemmingsplan 
Laapeerseweg 5, voor de mogelijkheid tot 
het indienen van zienswijzen, ter inzage te 
leggen. 

VO L212098 Uitvoeringsprogramma 
Omgevingsvisie stedelijk 

Het college besluit: 

L199287 



1. het uitvoeringsprogramma voor de 
omgevingsvisie stedelijk gebied vast te 
stellen; 

2. het budget van € 10.000 dat via de CUP-
opdracht 7.3 voor het opstellen van het 
uitvoeringsprogramma beschikbaar was 
gesteld, in te zetten voor de uitvoering van 
het programma; 

3. de raad over de vaststelling van het 
programma te informeren. 

gebied 

Het college besluit voor een nieuwe straatnaam - 
in de wijk Ruige Veld de volgende naam vast te 
stellen: 

• Lange Akker 

6  VO L207083  Naamgeving nieuwe 
straatnaam project 
Bouwdriest 

6fro^- 
directeur-secretaris 	 locobur  fester  

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 7 mei 2019  
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