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   OPENBARE BESLUITENLIJST
    VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 17 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 VO 58535 Advies cie bezwaarschriften 
inzake het bezwaarschrift 
omgevingsvergunning 
WABO-2022-299 voor het 
plaatsen van een dakkapel 
aan de voorkant van de 
woning op het perceel 
Koningin Beatrixlaan 13b te 
Leusden

Het college besluit het bezwaarschrift van de 
heer M. Noordhoff (bezwaarde), gericht tegen 
het besluit namens het college d.d. 21 
november 2022 ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten, een en 
ander met inachtneming van de overwegingen 
van de commissie.

Openbaar na bekendmaking aan betrokkene

2 BO 77508 Vervolgacties controle 
arbeidsmigranten

Het college besluit handhavend op te treden 
tegen alle eigenaren van de panden die 
gecontroleerd zijn op de woonomstandigheden 
van arbeidsmigranten omdat zij handelen in 
strijd met het bestemmingsplan.

3 KI 74665 Aanbesteden 
Doelgroepenvervoer 
Utrecht

Het college besluit:
1. per 20 januari 2023 bijgevoegde 

privaatrechtelijke 
samenwerkingsovereenkomst ‘Regiotaxi 
Utrecht 2023’ aan te gaan;

2. als onderdeel van de 
samenwerkingsovereenkomst bijgevoegd 
‘Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 
Regiotaxi Utrecht 2023’ vast te stellen en de 
Leusdense versie (bijlage 2a) te 
ondertekenen (2 handtekeningen door de 
burgemeester);

3. de ‘Inkoopstrategie Regiotaxi Utrecht 2023’ 
vast te stellen, met daarin als belangrijkste 
algemene besluiten:
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• Het vervoer zo efficiënt mogelijk in te 
richten voor reizigers, gemeente en 
vervoerder.

• Vervoerder en reizigers op een positieve 
manier te stimuleren tot gewenst 
gedrag.

• Bij de gunning een prijs-
kwaliteitverhouding van 40/60 te 
hanteren.

• De opdracht in partnerschap uit te 
voeren.

• Bij de selectie van de vervoerder en 
gedurende de contractperiode oog te 
hebben voor duurzaamheid en goed 
werkgeverschap (inclusief SROI).

• Bij de selectie van de vervoerder en 
gedurende de contractperiode oog te 
hebben voor de kwetsbaarheid van de 
inwoners die op het vervoer zijn 
aangewezen en hun behoeften.

• Een efficiënte bekostigingssystematiek 
te hanteren die goed controleerbaar is 
zonder teveel administratiedruk.  

• voor Regiotaxi Utrecht de ritaanname en 
-uitvoering bij de vervoerder te 
beleggen.

• Het sociaal recreatief Wmo-vervoer als 
deur-deur vervoer in te richten.

• Een optie op te nemen om t.z.t. al dan 
niet te besluiten tot het benutten van 
deze aanbesteding voor een combinatie 
met leerlingenvervoer. 

4. de Best Value Procurement als 
inkoopmethode te hanteren;

5. het contractmanagement met deze 
Europese aanbesteding in te
kopen bij een externe partij;

6. wethouder S. de Vries (Gemeente Baarn) 
mede namens Leusden plaats te laten 
nemen in de Bestuurlijke Stuurgroep en de 
wethouder Sociaal Domein Leusden in het 
Breed Bestuurlijk Overleg van de 
samenwerking regiotaxi Utrecht;

7. de benodigde bijdragen in de salariskosten 
van de programmamanager en -secretaris 
van € 2.384 per jaar en de 
communicatiekosten te betalen uit 
66602/34176U Maatwerkvoorzieningen 
WMO, onderdeel Vervoersdiensten.

4 30156 Vaststellen wijzigingsplan 
Asschatterweg 219

Het college besluit:
1. mee te werken aan functiewijziging van het 

agrarische bouwperceel naar wonen met 
een extra woning op het perceel 
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Asschatterweg 219, in ruil voor de sloop 
van voormalige agrarische bebouwing en 
ruimtelijke kwaliteit;

2. de inhoud van de nota zienswijzen en 
ambtelijke wijzigingen vast te stellen;

3. het wijzigingsplan Asschatterweg 219 
gewijzigd vast te stellen, conform de nota 
zienswijzen en ambtelijke wijzigingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 17 januari 2023

directeur-secretaris (wnd.) burgemeester


		2023-01-17T13:48:21+0000
	Client IP: 31.160.107.66, Transaction ID: WLdzyCyK62eFl3E-uQDFlTgHYAw=
	ValidSign
	E-SIGNED by Bertus Brinkman (b.brinkman@leusden.nl), ID: a0b3e655-c2b0-49c2-a62a-2ea9811e5e1d


		2023-01-17T22:06:31+0000
	Client IP: 217.104.114.233, Transaction ID: WLdzyCyK62eFl3E-uQDFlTgHYAw=
	ValidSign
	E-SIGNED by Gerolf Bouwmeester (burgemeester@leusden.nl), ID: 484d64b1-a357-4705-8d61-cd1df09e8e2c




