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Verstrekken
gemeentegarantie aan LTV
Lockhorst

Het college besluit:
1. aan LTV Lockhorst gemeentegarantie te
verlenen en daartoe de gemeente Leusden
onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te
stellen jegens de Nederlandse
Waterschapsbank N.V. voor de juiste
nakoming van de verplichting tot betaling
van al hetgeen geldgeefster van LTV
Lockhorst dan wel haar rechtsopvolgster
onder algemene titel, uit hoofde van de
overeenkomst van geldlening te vorderen
heeft of zal hebben, ter zake van de
onderhavige geldlening met hoofdsom van
€ 150.000 en looptijd van 15 jaar;
2. tussen gemeente en Stichting
Waarborgfonds Sport een akte van
(mede)borgstelling aan te gaan, waarin
SWS zich voor een bedrag van € 75.000 als
achterborg garant stelt ten opzichte van de
gemeente;
3. met LTV Lockhorst een overeenkomst te
sluiten inzake verplichtingen die aan de
borgstelling zijn verbonden waaronder de
vestiging van een pandrecht.
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Plan van aanpak
Mastenbroek 2

Het college besluit:
1. de gebiedsontwikkeling Mastenbroek voor
te gaan bereiden met het plan van aanpak
voor de eerste fase van de ontwikkeling van
Mastenbroek 2 als leidraad;
2. op basis van artikel 55 lid 1 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen omtrent de
inhoud van de bijlage Plan van aanpak

1

Mastenbroek 2 en alle overige stukken en
informatie welke ten grondslag liggen aan dit
stuk, op grond van het gestelde in artikel 10
lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid
van Bestuur, zijnde de economische en
financiële belangen van de gemeente en het
voorkomen van onevenredige bevoordeling
of benadeling van de bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke - of rechtspersonen
dan wel van derden. De geheimhouding blijft
in stand totdat het project in afgerond.
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