
Gemeente Leusden 

BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 8 oktober 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 

VO L226801 lnkoopstrategie 
herinrichting kruispunt 
Zwarteweg-Olmenlaan- 
Ruige Velddreef 

Het college besluit de inkoopstrategie voor de 
herinrichting van het kruispunt Zwarteweg-
Olmenlaan-Ruige Velddreef vast te stellen. 

2 VO I L221580 Vaststellen inkoopstrategie 
onderhoud gemeentelijke 
gebouwen 

Het college besluit: 
1. de inkoopstrategie "Onderhoud 

gemeentelijk gebouwen" vast te stellen; 
2. de huidige onderhoudsovereenkomsten 

voor het onderhoud van gemeentelijke 
gebouwen te verlengen met een periode 
van vier maanden van 21-11-2019 naar 21-
03-2020; 

3. de directeur-secretaris, te machtigen om na 
het doorlopen van de aanbestedings-
procedure de opdracht te gunnen. 

De burgemeester machtigt de directeur-
secretaris o.g.v. artikel 171, lid 2 Gemeentewet 
om de te sluiten overeenkomsten namens de 
gemeente Leusden te ondertekenen. 

VO L225903 AVU Begrotingswijzigingen 
2019.2 en 2020.1 

Het college besluit: 

	

1. 	om geen zienswijze in te dienen op de: 
a. concept AVU begrotingswijziging 

2019.2; 
b. concept AVU begrotingswijziging 

2020.1. 

	

2. 	onder voorbehoud van het nog te nemen 
raadsbesluit, het AB van AVU te berichten 
dat geen zienswijzen worden ingediend op 
de concept begrotingswijziging 2019.2 en 
de concept begrotingswijziging 2020.1; 

	

3. 	aan de raad voor te stellen: 
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a. geen zienswijze in te dienen op de AVU 
concept begrotingswijziging 2019.2; 

b. geen zienswijze in te dienen op de AVU 
concept begrotingswijziging 2020.1. 

VO L226570 Aangaan 
achtervangovereenkomst 
met het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw 

Het college besluit een 
achtervangovereenkomst met het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan te 
gaan voor de borging van een geldlening van 
de Woningstichting Leusden. 

AANGEHOUDEN 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 8 oktober 2019  

directeur-secretaris burgemeester 
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