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   OPENBARE BESLUITENLIJST
    VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 10 januari 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 KO 74257 Verkoop bedrijfskavel 
Moerbeilaan 
Bedrijventerrein Larikslaan 
aan Technisch Bureau 
Louis van de Grift

Het college besluit:
1. een perceel bouwrijpe grond gelegen aan 

de Moerbeilaan gelegen op het 
bedrijventerrein Larikslaan, ter grootte van 
circa 975 m² te verkopen aan Technisch 
Bureau Louis van de Grift B.V. voor een 
verkoopprijs van € 243.750 (exclusief BTW 
en kosten koper);

2. dit voornemen tot verkoop gedurende een 
periode van 20 dagen na dit besluit kenbaar 
te maken aan de overige gegadigden zodat 
voldaan wordt aan de voorwaarden volgend 
uit het zogenaamde Didam arrest.

De burgemeester besluit de wethouder 
Economische Zaken op grond van het bepaalde 
in artikel 171, lid 2 van de gemeentewet te 
machtigen om namens de gemeente Leusden 
de overeenkomst te ondertekenen.

2 KO 74258 Verkoop bedrijfskavel 
Moerbeilaan 
Bedrijventerrein Larikslaan 
aan Rhevolec B.V.

Het college besluit:
1. een perceel bouwrijpe grond gelegen aan 

de Moerbeilaan gelegen op het 
bedrijventerrein Larikslaan, ter grootte van 
circa 980 m² te verkopen aan Rhevolec B.V 
voor een verkoopprijs van € 245.000 
(exclusief BTW en kosten koper);

2. dit voornemen tot verkoop gedurende een 
periode van 20 dagen na dit besluit kenbaar 
te maken aan de overige gegadigden zodat 
voldaan wordt aan de voorwaarden volgend 
uit het zogenaamde Didam arrest.
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De burgemeester besluit de wethouder 
Economische Zaken op grond van het bepaalde 
in artikel 171, lid 2 van de gemeentewet te 
machtigen om namens de gemeente Leusden 
de overeenkomst te ondertekenen.

3 KI 5728 Toekenning 
tegemoetkoming in 
planschade Ruurd 
Visserstraat 41 te 
Achterveld

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

advies voor Ruurd Visserstraat 41 te 
Achterveld d.d. 20 december 2022, nr. 
20220387, om aanvrager een 
tegemoetkoming in de planschade toe te 
kennen van € 8.800,-;

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

Openbaar na bekendmaking betrokkene

4 VO 74422 Aanpassen 
gemeenschappelijke 
regeling GBLT

Het college besluit:
1. de Gemeenschappelijke regeling GBLT te 

wijzigen conform de concept-
Gemeenschappelijke regeling die is 
bijgevoegd, en 

2. dit besluit bekend te maken in het 
Gemeenteblad of het Waterschapsblad en 
toe te     zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zwolle, zodat het college kan 
overgaan tot bekendmaking van de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
overeenkomstig artikel 62 jo 26 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.

5 KO 72952 Fondsuitbreiding 
stimuleringslening 
duurzaamheid

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. het revolverend fonds waaruit de 

stimuleringsleningen duurzaamheid worden 
verstrekt, uit te breiden met € 1.200.000; 

2. voor de uitvoering een bedrag van € 
1.200.000 onder te brengen bij 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse Gemeenten (SVn) in het 
revolverend fonds;

3. het fonds blijvend revolverend te maken;
4. vast te stellen dat de verstrekking van 

leningen, zoals beschreven in de 
vastgestelde verordening, plaatsvinden in 
het algemeen belang als bedoeld in art. 25h 
vijfde en zesde lid van de Mededingingswet;

5. de jaarlijkse beheerkosten niet meer ten 
laste te brengen van de 
Bestemmingsreserve Starters- en 
Duurzaamheidsleningen;
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6. de begrotingswijziging 2023-1005 vast te 
stellen.

Het college besluit:
7. de waardegroei van de 

duurzaamheidsleningen op de 
gemeentelijke (BNG) bankrekening te laten 
storten en niet te laten toevoegen aan de 
rekening courant bij de SVn.

6 KI 74837 Vaststellen controleprotocol 
Sociaal Domein 2022 Regio 
Amersfoort (nieuwe taken)

Het college besluit het Protocol Sociaal Domein 
2022 Regio Amersfoort (nieuwe taken) vast te 
stellen.

7 KI 75872 Overeenkomst financiering 
huisvesten kinderopvang ‘t 
Ronde

Het college besluit de overeenkomst 
financiering huisvesten kinderopvang aan te 
gaan met Vereniging Montessori Onderwijs 
Leusden (VMOL).

8 VO 76092 Verzamelbesluit 
verordeningen in verband 
met Omgevingswet

Het college besluit, de raad voor te stellen:
1. de verordening nadeelcompensatie 

gemeente Leusden 2023, en de 
verordening uitvoering en handhaving 
omgevingsrecht 2023 vast te stellen; 

2. de verordening nadeelcompensatie 
gemeente Leusden 2023 in werking te laten 
treden met ingang van de dag dat de 
Omgevingswet en titel 4.5 van de Algemene 
wet bestuursrecht in werking treden; 

3. de verordening uitvoering en handhaving 
omgevingsrecht 2023in werking te laten 
treden met ingang van de dag dat de 
Omgevingswet in werking treedt; 

4. de procedureverordening voor advisering 
tegemoetkoming in planschade gemeente 
Leusden 2008 in te trekken met ingang van 
de dag dat de Omgevingswet en titel 4.5 
van de Algemene wet bestuursrecht in 
werking treden;

5. de verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht 2017 
gemeente Leusden  in te trekken met 
ingang van de dag dat de Omgevingswet in 
werking treedt;

6. Erfgoedverordening 2023 vast te stellen en 
in werking te laten treden;

7. de Erfgoedverordening Leusden 2022 in te 
trekken.

9 VO 72147 Huurprijsindexering 2023 Het college besluit voor 2023 eenmalig de 
jaarlijkse huurprijs voor huurders die exclusief 
een ruimte of gebouw huren van gemeentelijke 
vastgoed, in afwijking van de afspraken uit de 
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huurovereenkomst, te verhogen met de 
kerninflatie (5,7%).

10 VO 74699 Raadsinformatiebrief OV-
concessie

Het college besluit:
1. een collegebrief te sturen aan GS met onze 

zienswijze op het Ontwerp Programma van 
Eisen voor de nieuwe OV-concessie;

2. de raad te informeren over de 
gemeentelijke zienswijze op de Ontwerp 
Programma van Eisen;

3. de raad te informeren over de 
mogelijkheden en de momenten waarop de 
concessie nog beïnvloed kan worden. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 10 januari 2023

directeur-secretaris (wnd.) burgemeester
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