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   OPENBARE BESLUITENLIJST
    VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 1 november 2022

    aanwezig:
    burgemeester : G. Bouwmeester
    wethouder : A. Kolkman
    wethouder : W. Vos
    wethouder : P. Kiel
    directeur-secretaris : W. de Graaf-Koelewijn

NR PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT

1 KI 64125 Inkooptarieven Zorg in 
natura 2023

Het college besluit:
1. voor inloop-GGZ een subsidie te 

verstrekken van € 14.086,=;
2. de loon- en prijs indexpercentages voor de 

tarieven voor 2023 vast te stellen op de 
volgende percentages :
• Jeugd en Wmo algemeen: 7,01%
• Breed Spectrum Aanbieders Jeugdhulp 
4,74%
• Beschermd Wonen: 3,63%

2 KI 64124 Zienswijze 
Begrotingswijziging 2022-1

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. geen zienswijze in te dienen en in te 

stemmen met de begrotingswijziging 
GGDrU 2022- 1; 

2. de financiële gevolgen van dit voorstel te 
verwerken in de najaarsnota 2022.

3 KI 63268 Afwijking beleidsregels 
kindpakket

Het college besluit met een beroep op artikel 9 
van de Beleidsregels kindpakket Leusden 
2020, af te wijken van artikel 2a van deze 
beleidsregels, waarbij de daar bedoelde van 
toepassing zijnde normbedragen met 10% 
worden verhoogd met ingang van 1 november 
2022 tot en met 31 december 2022.   

4 KO 63914 Uitvoering PvA 
verduurzamingsmaatregelen 
voor minima

Het college besluit:
1. energiearmoede in Leusden structureel te 

verminderen door uitvoering van de 
maatregelen zoals uitgewerkt in de aanpak 
“energie-armoede Leusden 2022/2023”;

2. de specifieke uitkering van het rijk 
“middelen aanpak energiearmoede” en de 
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provinciale subsidie voor isolatievouchers 
voor woningeigenaren hiervoor te 
gebruiken;

3. de financiële gevolgen van dit voorstel via 
de Najaarsnota 2022 te verwerken en de 
begrotingswijziging met nummer 2022-1034 
vast te stellen. 

5 VO 64431 Uitvoeringsregel 
Gronduitgifte

Het college besluit:
1. de uitvoeringsregels voor de uitgifte van 

gemeentelijke gronden vast te stellen;
2. de raad bij de eerst volgende aanpassing 

van de nota Grondbeleid voor te stellen 
deze uitvoeringsregels als bijlage onderdeel 
uit te laten maken van de nota, onderdeel 
Gronduitgifte.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 1 november 2022

directeur-secretaris burgemeester
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