
74508 1

   OPENBARE BESLUITENLIJST
    VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 7 maart 2023

    aanwezig:
    burgemeester : G. Bouwmeester
    wethouder : A. Kolkman
    wethouder : W. Vos
    wethouder : P. Kiel
    directeur-secretaris (wnd.) : B. Brinkman

NR PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT

1 VO 68469 Besluit toekenning 
tegemoetkoming in 
planschade Ruurd Visserstraat 
49 te Achterveld

Het college besluit:
1. in te stemmen met het definitief 

planschade advies voor Ruurd 
Visserstraat 49 te Achterveld d.d. 21 
februari 2023, nr. 20220732, om 
aanvragers een tegemoetkoming in de 
planschade toe te kennen van € 10.200,-;

2. de financiële gevolgen van dit voorstel ten 
laste te brengen van het budget 
planschade (FCL/ECL 68104 / 38000), 
routenummer 10302.

2 KI 85445 Beleidsaanpak 
wijkverenigingen

Het college besluit in te stemmen met de 
structurele ondersteuning aan de 
wijkverenigingen in Leusden. 
• Iedere wijkvereniging behoudt zijn eigen 

kleur afgestemd op de behoefte van de 
wijk en ontvangt hiervoor een structurele 
subsidie voor de wijkverenigingen voor 
accommodatiekosten (afgestemd per 
wijkvereniging en conform 
maatschappelijke huurbijdrage en 
gemaximeerd).

3 KO 85610 Regels voor het plaatsen van 
spandoeken Leusden 2023

Het college besluit “regels voor het plaatsen 
van spandoeken Leusden 2023” vast te 
stellen.

4 AANGEHOUDEN

5 KO 66194 Verzoek wijzigen 
bestemmingsplan 
Arnhemseweg 74b - c

Het college besluit:
1. medewerking te verlenen aan de bouw 

van een extra woning op het perceel 
Arnhemseweg 74b – c in ruil voor de 
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sloop van voormalige opstallen en 
ruimtelijke kwaliteit;

2. dat voor dit ontwerp bestemmingsplan 
een milieueffectrapportage (vormvrije 
m.e.r.) niet noodzakelijk is;

3. de bestemmingsplanprocedure te starten 
door het ontwerp bestemmingsplan 
"Buitengebied, herziening Arnhemseweg 
74b - c" ter inzage te leggen voor 
zienswijzen.

6 VO 83796 Jaarprogramma 2023 RUD 
Utrecht en Jaarrapportage 
2022, 
Dienstverleningsovereenkomst 
2023 - 2025 RUD Utrecht - 
gemeente Leusden

Het college besluit:
1. het Jaarprogramma 2023 RUD Utrecht - 

gemeente Leusden inclusief de 
Jaarrapportage 2022 vast te stellen;

2. het Interbestuurlijk Toezicht en de raad te 
informeren over de vaststelling van dit 
document;

3. de Dienstverleningsovereenkomst 2023 -
2025 RUD Utrecht - gemeente Leusden 
vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 7 maart 2023

directeur-secretaris (wnd.) burgemeester
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