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Vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
Datum
Aanvang :
Plaats
:

SC

dinsdag 5 december 2017
9:30 uur
collegekamer

Jong, W.M. de
Bieman, H.S. den
Geerdes, H.J.C.
Dalen, C. van
Liere, M. van
Rensen, J.C.H.
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(burgemeester), aanwezig
(gemeentesecretaris), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
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Concept besluitenlijst van 28 november 2017 weeknr. 48
Beslissing: Vaststellen

2

Dal

sam

Tweede en derde kwartaalrapportage WIL
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de tweede en derde kwartaalrapportage, de special
werkgeversbenadering, innovatieagenda en de halfjaarrapportage;
2. De raad te informeren over de tweede en derde kwartaalrapportage , de
special werkgeversbenadering, innovatieagenda en de halfjaarrapportage;
middels bijgevoegde collegebrief.

bor

Maatregelen voor oplossen parkeerdruk De Bouw
Beslissing:
1. Een integraal pakket van maatregelen uit te voeren om de parkeerdruk in het
zuidelijke deel van de wijk De Bouw op te lossen en daarvoor:
a) De inspraakprocedure te starten ter voorbereiding op het besluit tot:
1. het instellen van een parkeerschijfzone in het zuidelijk deel van de Tuinbouw
en Wijnbouw (zie bijlage 1);
ii. het vaststellen van de beleidsregels voor de parkeerschijfzone in het zuidelijk
deel van de Tuinbouw en Wijnbouw (bijlage 2);
iii. het vaststellen van de beleidsregels voor de parkeerschijfzone in Castellum
(bijlage 3).
b) Voor bewoners dezelfde legestarieven te hanteren als in de blauwe zone in
het centrum van Houten en voor winkels/bedrijven in Castellum het
bewonerstarief voor een eerste auto.
c) Het verkeersbesluit (bijlage 4) ten behoeve van een parkeerverbod op De
Bouw vast te stellen.
d) Instemmen met de ingebruikname “om niet” van gemeentegrond voor circa
28 privéparkeerplaatsen voor bedrijven aan De Bouw en het starten van een
Wabo-procedure ten behoeve van de aanleg.
e) Op De Bouw verwijsborden te plaatsen naar de parkeergarage Castellum.
2. Via bijgaande collegebrief de raad te informeren
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Vaststellen Erfgoedverordening
Beslissing:
1
0e raacj voor te stellen om de Erfgoedverordening gemeente Houten als
technische en beleidsneutrale wijziging van de Monumentenverordening vast
te stellen.

BWV17.0386,
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Dal
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Dal

sam

BWV17.0381
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Dal

gee

Uitvoeringsplan herijkt armoedebeleid 2018
Beslissing:
1. Het uitvoeringsplan herijkt armoedebeleid 2018 vast te stellen en daarmee
invulling te geven aan de in het herijkte armoedebeleid 2017 - 2020
vastgestelde doelstellingen en speerpunten in 2018.
2. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde collegebrief.
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Omgevingsvergunning voor het vergroten van de kelder aan de Beusichemseweg
30 te 't Goy
Beslissing:
1. Op grond van de ‘Nota Zienswijze ontwerpbesluit UV14201’ de zienswijzen
tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor het vergroten van de kelder
aan de Beusichemseweg 30 te ’t Goy ongegrond te verklaren;
2. De afwijking van de beheersverordening en de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen
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Omgevingsvergunning Overeind 38, gemeente Houten
Beslissing:
1. Verlenen van de omgevingsvergunning voor de transformatie van het
onroerend goed aan het Overeind 38 met kenmerk OV17267, zoals
opgenomen in bijlage 1 bij dit voorstel;
2. Met de initiatiefnemer van Overeind 38 bijgaande anterieure en
planschadeovereenkomst inzake de ontwikkeling aan te gaan;
3. Als onderdeel van de anterieure overeenkomst de kosten voor ambtelijke
inzet bij de initiatiefnemer in rekening te brengen.

BWV17.0347
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weeknummer: 49-2

BWV17.0383

Beslispunt burgemeester
4. De juridische adviseurs Staf te machtigen om de overeenkomst en de
bijbehorende bijlagen te ondertekenen.
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BWV17.0387,
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BWV17.0385
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Subsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Houten
Beslissing:
1. De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente
Houten vast te stellen.
Ontwikkeling 8 woningen Julianastraat 16-18.
Beslissing:
De gemeenteraad voor te stellen
1. het ontwerpbestemmingsplan:” Herontwikkeling Koningin Julianastraat 16/18”
ongewijzigd vast te stellen zoals weergegeven in:
- De bij dit voorstel gevoegde analoge versie d.d. 19 september 2017
- De bij dit voorstel behorende digitale GLM -bestand van het
bestemmingsplan met de idn: NL.IMRO.0321.0450KONJULIANA-VSBP

Besluitenlijst 5 december 2017 vergadering burgemeester en wethouders gemeente Houten
Laatst afgedrukt op 7-12-2017 16:02

Pagina 2 van 3

Datum vergadering: 5 december 2017

10

Lie

2017-102,
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weeknummer: 49-3

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Beslissing:
1
|n principe de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering
Utrecht (AVU) vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om als gemeenteraad uit de gemeenschappelijke
regeling Afvalverwijdering Utrecht te treden.
3. De raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen om de
gewijzigde gemeenschappelijke regeling AVU vast te stellen

Vastqesteld in de collegevergadering van 12 december 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris,
de burgemeester

«W-S- tíetì Biemaa
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