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AMENDEMENT 

Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 13 september 2018 
Agendapunt 6.  RV  vaststellen Kaderbrief 2019-2022 

Onderwerp: 	Hospitality  Huis van Leusden 

Ondergetekenden stellen voor beslispunt 2 als volgt te wijzigen: 

2. 	in te stemmen met de voorgestelde structurele en incidentele formatie- 
uitbreidingen, met inachtneming van de inhuur van  Hospitality group  voor maximaal 1 jaar 
(2019). 

Pagina 8 van de Kaderbrief 2019 luidt dan : "We gaan uit van 2 dagen inhuur per week door  
Hospitality group  voor maximaal 1 jaar. Daar zijn de kosten voor 2019 á € 65.000 op gebaseerd." 

Pagina 9 van de Kaderbrief 2019 luidt dan: 
bedra en x €1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 

Informatie analist 0 49,2 49,2 49,2 49,2 
ICT-specialist 0 76,8 76,8 76,8 76,8 
Medewerker Documentatie informatie management 0 51,2 51,2 51,2 51,2 
- dekking flexibele schil 0 -51,2 -51,2 -51,2 -51,2 
Financieel adviseur 0 73,0 73,0 73,0 73,0 

; - dekking flexibele schil 0 -73,0 -73,0 -73,0 -73,0 
NGT/BAG/BOR/strategisch adviseur 0 34,2 34,2 34,2 34,2  
Hospitality  Huis van Leusden 0 65,0 - 
Totaal 0 225,2 160,2 160,2 160,2 

Toelichting 
Overwegende dat: 

- 	het Huis van Leusden een nieuw begrip is in Leusden waar vanaf september ook Lariks, 
de Huiskamer van Leusden en  Voila  integraal inhuizen en diensten verlenen in nauwe 
samenwerking met de gemeente; 

- 	hospitality  bijdraagt aan een gastvrije ontmoetingsplek voor inwoners, het bevorderen van 
een goede en prettige dienstverlening en onderlinge samenwerking van de betrokken 
organisaties; 

Constaterend dat: 
- 	de Raad in juli 2018 in het ingediende amendement 'formatie incidenteel beschikbaar voor 

2018' heeft gesteld dat via de kaderbrief duidelijk moet zijn welk budget er maximaal 
beschikbaar moet komen; 

- 	er voor 2019 en 2020 budget is gereserveerd voor het inhuren van externe ondersteuning 
hiervoor; 

- 	de looptijd van de innovatie van  hospitality  erg lang is in verhouding tot het belang van het 
ervaren van gastvrijheid en een goede dienstverlening; 
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