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   OPENBARE BESLUITENLIJST
    VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 15 november 2022

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

NR PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT

1 VO 66614 Ontwerp Kadernota 2024 
RUD Utrecht

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

Kadernota 2024 van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Utrecht; 

2. de financiële gevolgen van dit voorstel via 
de Voorjaarsnota 2023 te verwerken in de 
meerjarenbegroting 2024-2027.

2 VO 62016 Exploitatie Zwembad 
Octopus

Het college besluit:
1. het advies van Drijver en Partners 

Exploitatieafspraken met SRO Leusden BV  
over te nemen en uit te werken voor de 
resterende contractperiode;

2. SRO toestemming te geven voor een algemene 
tariefsverhoging van 10% en voor doelgroepen 
3,9%;

3. in 2023 een verkenning te doen van 
mogelijke duurzaamheidsmaatregelen met 
een terugverdien effect binnen de huidige 
contractperiode (tot 2030);

4. De raad voor te stellen:
Op basis van het advies van Drijver en 
Partners Exploitatieafspraken met SRO 
Leusden BV
1. het eigen vermogen SRO Leusden BV 

per 1 januari 2023 aan te vullen indien 
deze lager is dan €50.000 middels een 
voorschot exploitatiebijdrage, waarbij 
naar verwachting €60.000 incidenteel 
wordt gedekt uit de egalisatie reserve 
corona;

2. het voorschot exploitatiebijdrage 2023 
aan SRO Leusden BV structureel te 
verhogen met €435.000 (onder 



Zaaknummer  11457 Pagina 2

voorbehoud van ontwikkelingen in de 
energiemarkt en eventuele 
Rijksregeling) met afrekening achteraf 
op basis van autonome 
kostenontwikkelingen, waarbij €435.000 
wordt gedekt uit de stelpost loon- en 
prijsstijging;

5. de financiële gevolgen van dit voorstel te 
verwerken in de begrotingswijziging met 
nummer 2022-1035 welke aan de raad ter 
vaststelling wordt aangeboden en in de 
begroting wordt verwerkt;

6. op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 
geheimhouding op te leggen omtrent de   
bijlage Exploitatieafspraken met SRO 
Leusden BV, en alle overige stukken en 
informatie welke ten grondslag liggen aan 
deze bijlage, op grond van het gestelde in 
artikel 5.1 lid 1 onder c. van de Wet Open 
Overheid, zijnde de in vertrouwen aan de 
gemeente toevertrouwde bedrijfsgevoelige 
informatie;

7. de raad te verzoeken deze geheimhouding 
in haar eerst volgende vergadering te 
bekrachtigen;

8. de raad te verzoeken om, wanneer zij niet 
tot bekrachtiging wenst over te gaan, op 
grond van artikel 52 van de Verordening 
Raadswerk hierover eerst overleg te voeren 
met het college.

3 AANGEHOUDEN

4 KO 68440 Roodstand 
Stimuleringslening 
duurzaamheid

Het college besluit de roodstandfaciliteit die 
Stichting Volkshuisvesting Nederland biedt op 
de rekening courant van de 
duurzaamheidslening, te gebruiken om de 
toewijzing van leningen te continueren, tot de 
raad besloten heeft over budgetophoging en de 
raad hierover te informeren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 15 november 2022

locosecretaris burgemeester
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