
   BESLUITENLIJST OPENBAAR

    VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 6 mei 2020

    aanwezig:
    burgemeester : G. Bouwmeester
    wethouder : W. Vos
    wethouder : P. Kiel
    wethouder : E. van Beurden
    directeur-secretaris : W. de Graaf-Koelewijn

NR PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT

1 BE L243490 Verlenging contracten 
Wmo-hulpmiddelen

Het college besluit de contracten 
(raamovereenkomsten) met de firma’s 
Medipoint en Meyra voor de levering en het 
onderhoud van de Wmo-hulpmiddelen, vanaf 1 
januari 2021, voor twee jaar te verlengen.

De burgemeester besluit wethouder Zorg te 
machtigen o.g.v. artikel 171, lid 2 Gemeentewet 
om de verlengingsbrieven en bijbehorende 
raamovereenkomsten (middels contractbrieven) 
voor de levering en het onderhoud van de 
Wmo-hulpmiddelen namens de gemeente 
Leusden te ondertekenen.

2 KI L243420 “Bouwstenen voor een visie 
toekomstige 
bedrijventerreinen regio 
Amersfoort” (rapportage)

Het college besluit:
1. in te stemmen met  het voornemen van de 

Regio Amersfoort om gezamenlijk een 
programmering voor de bedrijventerreinen 
op te stellen;

2. kennis te nemen van de complexe 
bestuurlijke context waarbinnen de visie tot 
stand moet komen, mede omdat zeven 
gemeenten uit de regio tot de Provincie 
Utrecht behoren en twee gemeenten tot de 
Provincie Gelderland;

3. in te stemmen met het inbrengen van deze 
eindrapportage bij het maken van 
vervolgafspraken voor het programmeren 
van bedrijventerreinen in Regio Amersfoort 
en dat in te brengen in het proces om te 
komen tot de RRV+ en de (provinciale) 
omgevingsvisies. 

3 BE L241785 Instemmen met 
bouwteamconstructie 
civieltechnische 
werkzaamheden Maanwijk

Het college besluit in te stemmen met het 
voorstel van Heijmans Vastgoed B.V, om de 
civieltechnische werkzaamheden t.b.v. de 
realisatie van het plan Maanwijk middels een 
bouwteamconstructie uit te laten voeren door 
Heijmans Infra.
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4 VO L244011 Besluit afwijzing aanvraag 
tegemoetkoming in 
planschade Koningin 
Beatrixlaan 28 te Leusden

Het college besluit in te stemmen met het 
definitief planschade advies voor Koningin 
Beatrixlaan 28 te Leusden d.d. 24 april 2020, 
nr. 20200025, om de aanvraag om 
tegemoetkoming in de planschade af te wijzen.

Openbaar na bekendmaking aan betrokkene

5 BO L244160 Jaarverslag 2019 
adviescommissie 
bezwaarschriften en 
overzicht 2019 
verzoekschriften Nationale 
ombudsman

Het college besluit het jaarverslag 2019 van de 
adviescommissie bezwaarschriften en het 
overzicht verzoekschriften van de Nationale 
Ombudsman van 2019 voor kennisgeving aan 
te nemen, de bevindingen van de 
adviescommissie bezwaarschriften te 
betrekken bij de ontwikkeling van de juridische 
kwaliteitszorg en de raad te informeren.

6 KI L242834 Jaarrekening 2019 en 
Meerjarenbegroting 2021-
2024 RWA-Amfors

Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de jaarrekening 2019 

RWA-Amfors;
2. in te stemmen met de meerjarenbegroting 

2021-2024 RWA-Amfors;
3. de meerjarige financiële gevolgen voor de 

gemeentelijke bijdrage RWA over te nemen 
in de begroting en het voordelig resultaat te 
verwerken via een ‘stelpost bijdrage RWA’. 
Deze mutaties via de Voorjaarsnota 2020 te 
verwerken in de gemeentelijke 
meerjarenbegroting;

4. als zienswijze op de meerjarenbegroting 
2021-2024 RWA-Amfors kenbaar te maken, 
dat
- de begroting is opgesteld vóór de 

coronacrisis,
- maar dat deze coronacrisis een 

dusdanige impact heeft op de 
economische ontwikkelingen en de 
werkgelegenheid, dat ook Amfors 
mogelijk, of misschien zelfs 
onvermijdelijk, de gevolgen hiervan zal 
ondervinden,

- en de raad daarom nadrukkelijk de 
kanttekening plaatst, dat deze begroting 
nu niet meer een realistisch beeld geeft 
van de te verwachten resultaten. De 
negatieve effecten van de coronacrisis 
kunnen nog enkele jaren doorwerken in 
de financiële resultaten.

7 KI L244137 Beëindigen 
samenwerkingsverband 
STIA – VVV-Leusden

Het college besluit:
1. de overeenkomst met de STIA inzake 

aansturing van de VVV Leusden te 
beëindigen;
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2. te onderzoeken welke organisatievorm, 
of samenwerkingsvorm voor toeristische 
en recreatieve informatievoorziening 
voor de toekomst de beste papieren 
heeft;

3. voor de tussenliggende periode op 
projectbasis nieuwe afspraken aan te 
gaan met externe partijen, waaronder 
STIA;

4. voor de tussenliggende periode de 
aansturing van de VVV en de 
vrijwilligers bij de gemeente Leusden 
onder te brengen;

5. voor de tussenliggende periode het 
vrijvallende subsidiebudget in te zetten 
voor continuering van de lokale VVV.

8 KI L243990 GGDrU Ontwerpbegroting 
2021 en jaarrekening 2019

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. een zienswijze in te dienen bij de GGDrU 

met betrekking tot de volgende punten:
 het indienen van een transparante 

begroting waarvan de berekening 
aansluit bij de kaderbrief en de 
berekening van de loon- en 
prijsindexering herleidbaar is;

 te onderzoeken of in aanvulling op de 
analyse uitvoering reizigersadvisering 
ook andere wettelijke taken efficiënter 
uitgevoerd kunnen worden;

 de planning van de analyse van de 
uitvoering taak ‘reizigersadvisering’ 
aan te passen en eerder te laten 
plaatsvinden, zodat de uitkomsten 
kunnen worden meegenomen in de 
kaderbrief 2022.

2. voor het overige in te stemmen met de 
ontwerpbegroting 2021; 

3. de jaarstukken 2019 voor kennisgeving 
aan te nemen en de financiële gevolgen 
van dit voorstel via de voorjaarsnota 2020 
te verwerken in de gemeentelijke 
meerjarenbegroting.

9 AANGEHOUDEN

10 VO
BE

L244046 Beleid inzake huurinning 
tijdens Coronacrisis

Het college besluit op basis van de memo’s een 
coulant, redelijk en realistisch huur- en 
subsidiebeleid te voeren gedurende de 
coronacrisis ten aanzien van de huurders of 
exploitanten van gemeentelijke accommodaties 
en daarbij een onderscheid te maken in:
1. Huurders van gemeentelijk vastgoed  : op 

verzoek van huurder uitstel van het innen 
van huur gedurende de periode dat het 
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gehuurde niet (volledig) gebruikt kan 
worden als gevolg van de 
coronamaatregelen.

2. Sportverenigingen en niet-commerciële   
sportaanbieders: uitstel van het innen van 
huur gedurende de periode dat het 
gehuurde niet (volledig) gebruikt kan 
worden als gevolg van de 
coronamaatregelen. 

3. Gesubsidieerde organisaties  : we vorderen 
toegekende subsidies of giften uit het Fonds 
Samenlevingsinitiatieven niet terug tenzij er 
geen kosten zijn gemaakt. Op verzoek 
stellen we huurinning uit en waar nodig 
passen we maatwerk toe. 

4. Zwembad Octopus  : we stellen oplossingen 
op maat voor.  

 Voor 1 en 3. Wordt verwezen naar de 
memo Advies ondersteuning huurders 
en exploitanten gemeentelijk vastgoed 
n.a.v. coronamaatregelen d.d. 23 maart 
2020 en de memo Advies maatregelen 
voor gesubsidieerde organisaties in 
verband met de coronacrisis, d.d. 9 april 
2020 (zie bijlagen)

 Voor 2 en 4. Wordt verwezen naar de 
memo Huurbeleid bij de 
sportverenigingen in Coronacrisis, 
d.d.17 april 2020.(zie bijlage).

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 6 mei 2020

directeur-secretaris burgemeester
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