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BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 29 januari 2019 

aanwezig: 
burgemeester 
wethouder 
wethouder 
wethouder 
locosecretaris 

afwezig: 
directeur-secretaris 

: G. Bouwmeester 
: W. Vos 
: P. Kiel 
: E. van Beurden 
: Titia Teeuwisse 

: W. de Graaf-Koelewijn  

NR  PHO i ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

1 VO L201347 Advies commissie 
bezwaarschriften inzake het 
bezwaarschrift tegen het 
besluit namens het college 
van 7 november 2018, 
inhoudende de afwijzing 
van het verzoek om 
tegemoetkoming in 
planschade ten gevolge van 
de verleende 
omgevingsvergunning nr. 
WABO-2017-225 voor het 
bouwen van een twee-
onder-één-kapwoning op 
het perceel Rozengaarde 
33 en 33a alhier  

Het college besluit het bezwaarschrift van de 
heer J.J. van Hamersveld en mevrouw G.D.H. 
van Hamersveld-Kuit te Leusden (bezwaarden), 
gericht tegen het besluit namens het college 
d.d. 7 november 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 

BO  L202136 Herbenoeming BABS 
Maatje Maria Adriana 
Schipper 

Het college besluit mevrouw Maatje Maria 
Adriana Schipper te herbenoemen tot 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de gemeente Leusden voor een 
periode van 5 jaar tot 01-03-2024. 

3 VO L202036 Jaarstukken Groenstichting 
Rozendaal 2018 en voorstel 
tot wijziging procedure 

Het college besluit: 
1. 	de directeur-secretaris te mandateren om 

jaarlijks de gemeentelijke bijdrage aan de 
Groenstichting Rozendaal, de vaststelling 
van de jaarrekening en de begroting van de 
Groenstichting Rozendaal en de 
voorgestelde eigenaarsbijdrage namens het 
college vast te stellen; 
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2. met ingang van begrotingsjaar 2018 niet 
langer een nacalculatie/afrekening uit te 
voeren over de jaarlijks aan de 
Groenstichting toegekende bijdrage voor 
onderhoud aan groen- en speeltoestellen in 
de wijk Rozendaal; 

3. in te stemmen met het verzoek van de 
Groenstichting Rozendaal om met ingang 
van de jaarrekening 2017 van de 
Groenstichting niet langer een 
accountantsverklaring aan te hoeven 
leveren bij de gemeente. 

aangaande de nu voorliggende jaarstukken van 
de Groenstichting Rozendaal: 
4. de jaarrekening 2016 van de Groenstichting 

Rozendaal goed te keuren; 
5. op basis van nacalculatie over de 

gemeentelijke uitgaven in de jaren 2016 en 
2017 een bedrag ad. €10.071 terug te 
vorderen op de Groenstichting en dit te 
verrekenen middels de lopende 
bevoorschotting; 

6. de begroting 2018 van de Groenstichting 
Rozendaal goed te keuren; 

7. in te stemmen met de voorgestelde 
eigenaarsbijdrage 2018 ad. € 543,60 (€ 
45,30 per maand per woning). 

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

diervoeding om het bedrijf gevestigd op het 
perceel Hamersveldseweg 138 uit te 
breiden; 

2. hiertoe het ontwerpbestemmingsplan 
'Hamersveldseweg 138' ter inzage te 
leggen. 

Het college besluit de eerste bebouwing en 
kantoor van de coöperatieve handelsvereniging 
Leusden, samen met de voorgevel en 
verschijningsvorm van de grasdrogerij (beide 
gelegen op perceel Hamersveldeweg 138) 
conform bijgevoegde omschrijving (bijlage 1) 
aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

Het college besluit de raadsrapportage Sociaal 
Domein ter kennisgeving aan de gemeenteraad 
toe te zenden. 

AANGEHOUDEN 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de gemaakte afspraken 

over de genormaliseerde concept Cao 
Gemeenten, met daarbij de kanttekening  

VO L200536 Ontwerpbestemmingsplan 
'Hamersveldseweg 138' 

BE L200540  Aanwijzen delen van het 
CoOeratiegebouw en 
grasdrogerij aan de 
Hamersveldseweg 138 als 
gemeentelijk monument 

BE L202733  Raadsrapportage Sociaal 
Domein 

7 

8 BO L202572  Ledenraadpleging VNG 
inzake de nieuwe CAO 
gemeenten tgv de invoering 
van de Wnra 
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dat we geen voorstander zijn van een 
werkgeversbijdrage voor de vakbonden; 

2. de gemeentesecretaris te machtigen om te 
stemmen namens het college, na 
afstemming met de Werkgeverscommissie 
griffie. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders va 
Leusden d.d. 29 januari 2019 

ig 

locosecretaris b rgemeester 
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