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NR  PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

1 BE L219489 Vaststellen gecoördineerde Het college besluit: 
besluiten Treekerweg 5 1. de raad voor te stellen de agrarische 

bestemming om te zetten in wonen met één 
extra woning; 

2. de raad voor te stellen geen exploitatieplan 
vast te stellen; 

3. de raad voor te stellen het 
bestemmingsplan Buitengebied, herziening 
Treekerweg 5 gewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de ambtelijke 
aanpassingen; 

4. de omgevingsvergunning te laten 
aanpassen overeenkomstig uitgewerkte 
voorstel en, conform de 
mandaatverordening, te verlenen nadat de 
raad het bestemmingplan heeft vastgesteld; 

5. het verkeersbesluit vast te stellen. 

2 AANGEHOUDEN 

KI L218793 Collectieve zorgverzekering Het college besluit: 
voor de minima 1. de notitie "Collectieve zorgverzekering voor 

de minima Leusden 2020 t/m 2022" vast te 
stellen en daarmee in te stemmen met de 
daarin beschreven inrichting van de 
collectieve zorgverzekering; 

2. zorgverzekeraar DSW bij uitsluitend recht 
de concessieopdracht te gunnen voor de 
uitvoering van de collectieve 
zorgverzekering voor de minima, bedoeld 
voor inwoners van de gemeente Leusden 
en binnen de gemeentegrenzen van 
Leusden, met inachtneming van artikel 35 
lid 3 van de Participatiewet, voor de periode 

L199287 
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van 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2022; 
kennis te nemen van het advies van de 
Participatieraad Leusden en via de 
bijgevoegde brief op dit advies te reageren; 

4. de gemeenteraad te informeren via de 
bijgevoegde memo. 

Het college besluit een Kledingpas tot een 
bedrag van € 150,- ambtshalve te verstrekken 
aan schoolgaande kinderen uit gezinnen die 
een uitkering ingevolge de Participatiewet, de 
IOAW of de IOAZ ontvangen. 

Het college besluit: 
1. de coördinatieregeling toe te passen voor 

de ontwikkeling van de locatie van 
voormalig boerderij Bouwdriest; 

2. medewerking te willen verlenen aan de 
bouw van 14 sociale rug-aan-rug woningen 
en 5 rijwoningen; 

3. het bestemmingsplan Bouwdriest samen 
met de bijbehorende omgevingsvergunning 
voor het bouwen van de woningen ter 
inzage te leggen voor zienswijzen. 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het plan van aanpak 

voor het uitbesteden van de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie bij een externe 
(markt)partij; 

2. hiertoe de volgende budgetten beschikbaar 
te stellen: 
- een incidenteel budget ad. € 56.000 

voor de uitvoering van het plan van 
aanpak; 

- een incidenteel budget ad. € 15.000 
voor voorbereidingswerkzaamheden 
door de nog te contracteren 
(markt)partij; 

3. de bovenstaande uitgaven (totaal € 71.000) 
te dekken uit de algemene reserve, 
basisdeel; 

4. de financiële gevolgen van dit voorstel te 
verwerken in begrotingswijziging 2019 — 
1031, welke via de najaarsnota aan de raad 
ter vaststelling wordt aangeboden en in de 
begroting wordt verwerkt.  

I 	L219625 Kledingspas voor 
bijstandsgezinnen 

L216160 Start gecoördineerde 
procedure 
bestemmingsplan en 
omgevingsvergunning 
project Bouwdriest 

6 VO L219725 Plan van  aanpak  
outsourcing BGT 

Het college besluit: 
1. de medewerkers van het team Burgerzaken 

en de BOA's aan te wijzen als 
Toezichthouder BRP, om te kunnen 	 

BO L218190  Benoeming toezichthouders 
BRP 
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participeren aan de Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit (LAA); 

2. 	om de inwerkingtreding op de dag na 
bekendmaking te laten plaatsvinden. 

8  BO  
KI 
BE 

L219691 Verbeteren van de 
dienstverlening voor zowel 
de gemeentelijke 
organisatie als voor Lariks 

Het college besluit: 
1. In te zetten op het verbeteren van de 

telefonische dienstverlening door het 
terugleggen van de telefonische 
dienstverlening voor Lariks van de 
gemeente naar Lariks per 1 november 2019 
en hiervoor; 
- 	De subsidie aan Lariks vanaf 1 

november 2019 te verhogen met € 
50.000 per jaar, waarvan € 44.000 voor 
inzet telefonie en € 6.000 als bijdrage 
aan de gemeente voor bezetting van 
KCC/Balie werkzaamheden; 

- 	De hogere bijdrage aan Lariks voor de 
periode november 2019 t/m 2020 
incidenteel te dekken uit de middelen  
Hospitality  a € 65.000. 

- 	Het structureel nadelige saldo van € 
50.000 dat vanaf 2021 ontstaat mee te 
nemen bij het opstellen van de 
meerjarenbegroting 2020-2023. 

2. De balie blijvend te bemannen met 2 
medewerker en in te zetten op 1 integrale 
balie en een klantvriendelijke ontvangst aan 
de balies. 

9 VERVALLEN 

10 BE L219232 Principeverzoek sloop en 
nieuwbouw Emelaarseweg 
22 

Het college besluit mee te werken aan de bouw 
van twee woningen in ruil voor de sloop van alle 
voormalige agrarische bebouwing met 
inachtneming van de kaders zoals opgenomen 
in de brief over het principebesluit aan de 
initiatiefnemer. 

11  BO  L219834 Interimopdracht Het college besluit: 

	

1. 	een interimmanager ad. € 98.000 aan te 
trekken voor een half jaar met als doel 
personele zorgpunten in de organisatie in 
kaart te brengen, verbetervoorstellen te 
doen en deze tot uitvoering te brengen; 

	

. 	de hiertoe ontbrekende middelen ad. € 
80.000 te dekken uit de algemene reserve, 
basis deel; 

	

. 	de financiële gevolgen te verwerken in de 
begrotingswijziging met nummer 2019-
1032, welke via de najaarsnota aan de raad 
ter vaststelling wordt aangeboden en in de 
begroting wordt verwerkt.. 
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i-ttio Jaiwti 
directeur-secretaris 	 bur. emeester  

12 AANGEHOUDEN 

113 BE L219707 

.1 

Valleipark fase 4 Het college besluit: 
1. de planvorming voor ontwikkeling van 

woningbouw in Valleipark fase 4 (bij het 
Sluisje) stop te zetten; 

2. een alternatieve invulling voor deze locatie 
te onderzoeken ter verbetering van de 
kwaliteit van de entree; 

3. in te gaan op het verzoek van jeu-de-
boulesclub de Hakhorst om onder nieuwe 
voorwaarden het recht van opstal te 
verlengen en dit nader uit te werken; 

4. de vervuilde grond onder het projectgebied 
vooralsnog niet te saneren naar 
woonkwaliteit. Daarmee wordt 
collegebesluit 161846 van 12 april 2011 niet 
uitgevoerd. 

14 AANGEHOUDEN 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 16 juli 2019 
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