
11457 1

   OPENBARE BESLUITENLIJST
    VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 8 november 2022

    aanwezig:
    burgemeester : G. Bouwmeester
    wethouder : A. Kolkman
    wethouder : W. Vos
    wethouder : P. Kiel
    locosecretaris : H. Verhoef

NR PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT

1 KI 64721 Verordening Wmo en 
Jeugdhulp 2023

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de Verordening 

Maatschappelijke Ondersteuning gemeente 
Leusden 2023 vast te stellen;

2. de raad voor te stellen de Verordening 
Jeugdhulp gemeente Leusden 2023 vast te 
stellen;

3. akkoord te gaan met de reactie op het 
advies van de Participatieraad en RCL en 
deze te ondertekenen.

2 VO 64103 Toestemming voor wijzigen 
gemeenschappelijke 
regeling GBLT

Het college besluit de raad voor te stellen 
toestemming te verlenen aan het college tot het 
wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling 
GBLT conform de concept-
Gemeenschappelijke regeling die is bijgevoegd. 

3 VO 62710 Belastingverordeningen  
2023

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de volgende verordeningen voor 2023 vast 

te stellen:
 verordening OZB;
 verordening reinigingsheffingen;
 verordening rioolheffing;
 verordening rioolaansluitrecht;
 verordening toeristenbelasting;
 verordening lijkbezorgingsrechten;
 verordening precariobelasting;
 legesverordening;

2. de vermogensnorm bij kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen per 2023 te 
verruimen en met € 2.000 te verhogen.
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4 VO 55556 Bodemkwaliteitskaart 
gemeente Leusden

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de bodemkwaliteitskaart gemeente Leusden 

en de bijbehorende nota bodembeheer 
gemeente Leusden vast te stellen;

2. het college te mandateren voor:
a. het beleidsneutraal omzetten van dit 

beleid zodra de omgevingswet in 
werking treedt;

b. het aanpassen van het 
beheergebied 
(toevoeging/verwijdering van 
gemeenten) volgens hoofdstuk 1.4 
van de nota bodembeheer;

c. de aanpassing van het beleid binnen 
de vastgestelde kaders;

3. de bestaande bodemfunctieklassekaart uit 
2012 in te trekken op de dag van 
inwerkingtreding van de 
bodemkwaliteitskaart en de nota 
bodembeheer gemeente Leusden 2022.

5 KI 57605 Schuldsanering en 
budgetbeheer Leusden

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. budget beschikbaar te stellen van € 80.000 

voor het realiseren van een 
saneringskrediet vanuit de algemene 
reserve met aangewezen bestemming, 
onderdeel armoedebestrijding;

2. budget beschikbaar te stellen van €90.000 
voor een driejarige pilot budgetbeheer 
vanuit de egalisatiereserve "corona",  
onderdeel Tonk;

3. de financiële gevolgen van dit voorstel te 
verwerken in begrotingswijziging 2023-1001 
en deze vast te stellen.

6 VO 65919 Najaarsnota 2022 Het college besluit aan de raad voor te stellen:
1. de Najaarsnota 2022 vast te stellen;
2. het voorlopig positieve begrotingsresultaat 

van de Najaarsnota 2022 van € 1.821.800 
toe te voegen aan de algemene reserve 
basisdeel;

3. het vaststellen van de volgende 
begrotingswijzigingen:
- Begrotingswijziging nr. 1029;
- Alsmede begrotingswijzigingen: 1020, 

1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 
1031, 1032 en 1034;

4. de volgende (aanvullende) 
kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
- € 12.000 (in 2023) voor i-pads raad;
- € 56.000 voor vervanging automaten en 

installaties VRI’s;
- € 28.000 voor minicontainers 

papierinzameling;



Zaaknummer  1107 Pagina 3

- € 29.100 voor vervanging ondergrondse 
containers;

- € 20.600 voor renovatie ondergrondse 
containers;

- € 13.000 voor vervanging 
landmeetapparatuur;

- € 10.500 voor laadpalen Milieustraat;
- € 75.000 voor renovatie loopgraven 

Asschatterkeerkade;
- € 24.000 voor vervanging laptops.

7 KI 66512 Digitaal Kinddossier GGiD Het college besluit:
1. in te stemmen met het stoppen van de 

ontwikkeling van het digitale kinddossier 
GGiD;

2. een incidenteel bedrag van € 125.000,- bij 
de resultaatbestemming van de 
jaarrekening 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 8 november 2022

locosecretaris burgemeester
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