Datum vergadering:

februari 2018

weeknummer: 6-1

H outen

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

Jong, W.M. de
Bieman, H.S. den
Geerdes, H.J.C.
Dalen, C. van
Liere, M. van
Rensen, J.C.H.

(burgemeester), aanwezig
(gemeentesecretaris), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig

1

Bgm

staf

Concept besluitenlijst van 30 januari 2018 weeknr. 5
Beslissing:
Vast te stellen

2

Bgm

RO

Het vaststellen van de Evenementenkalender 2018.
Beslissing:
De Evenementenkalender 2018 vast te stellen.

BWV18.0036

3

Dal

RO

BWV18.0047

4

Dal

BWV18.0025

f

Omgevingsvergunning en zienswijzen horeca en erfafscheiding Landgoed
Wickenburgh
Beslissing:
1. De zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit voor het
toevoegen van horeca en het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel
Wickenburghseweg 17 in ’t Goy (Landgoed Wickenburgh) ongegrond te
verklaren;
2. De omgevingsvergunning, onder voorwaarden, te verlenen.

Schríftelijke vragen ex artikel 36 RvO van de fractie van de VVD inzake
Fietstunnel doortrekken Laagravenseweg
Beslissing:
1. Met bijgaande brief de vragen van de fracties van de VVD en D66 inzake
Fietstunnel doortrekken Laagravenseweg te beantwoorden.

Dal

BWV18.0027

5

gemeente

dinsdag 6 februari 2018
9:30 uur
collegekamer

Sam

Evaluatie Bibliotheek
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de nieuwe invulling van de
bibliotheekfunctie met als belangrijkste punten:
a. Er is een transparante basisvoorziening gerealiseerd.
b. Er worden vernieuwingen gerealiseerd op het gebied van dienstverlening en
de inzet op maatschappelijke vraagstukken.
c. De omslag naar self- service en vrijwillige inzet is deels geslaagd, maar er
bestaat ook een knelpunt dat bijsturing behoeft.
d. Binnen de financiële mogelijkheden wordt prioriteit gegeven aan het bereik
onder de jeugd
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2.
3.

4.
5.

6

Lie

Lie

Beantwoording schríftelijke vragen GroenLinks inzake deelname statiegeldailiantie
Beslissing:
Met bijgaande briefde vragen van de fractie van GroenLinks inzake deelname
aan statiegeld-alliantie te beantwoorden.

Sam

Bestedingsplan Integratie-uitkering SD (sociaal domein) Jeugd
Beslissing:
1. In te stemmen met de ambitie van het meerjarig sluitende bestedingsplan
Integratie-uitkering SD (sociaal domein) Jeugd
2. Het macrobudget jeugdzorg 2018 als volgt te verdelen:
Budget Landelijke voorzieningen: C 495.275
Budget Jeugd en Opvoedhulp: C 4.267.385
Budget Kinderen met Beperking: G 886.537
Budget jeugd Geestelijke Gezondheids Zorg: G 2.572.500
Budget Persoonsgebonden budget: 6 275.000
3. Het restant van het macrobudget 2018 aan te wenden voor:
Bijdrage aan Sociaal Team Houten: G 918.000
Bijdrage aan Regionale Regionale Backoffice Lekstroom: G 415.210
Bijdrage aan Beleid en Coördinatie: G 263.000
Preventiebudget: G 350.000
Budget ten behoeve van diverse kosten: G 168.878
4. Het budgetneutrale effect van de onder de beslispunten 2 en 3 genoemde
verdeling mee te nemen in de eerstvolgende maandelijke begrotingswijziging.
5. De raad via bijgevoegde gecombineerde collegebrief te informeren over het
Werkplan 2018 Programma Sociale Kracht, het bestedingsplan Integratie
uitkering SD Wmo en het bestedingsplan Integratie uitkering Jeugd

Sam

Werkplan 2018 Programma Sociale Kracht
Beslissing:
1. In te stemmen met het Werkplan 2018 Programma Sociale Kracht, en
daarmee met het Tweede bestedingsplan innovatiebudget PSK (bijlage 1 bij
het Werkplan 2018).
2. De budgetneutrale financiële effecten van de onttrekking aan de
bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang te verwerken bij
de eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging
3. De raad via bijgevoegde gecombineerde collegebrief te informeren over het
Werkplan 2018 Programma Sociale Kracht, het bestedingsplan Integratie
uitkering SD Wmo en het bestedingsplan Integratie uitkering SD Jeugd

BWV17.0428

8

Ren

BWV18.0032

Het financiële knelpunt ten aanzien van de vrijwillige inzet in 2018 op te
lossen door een incidentele toekenning van C 50.000
Deze kosten ten laste te laten komen van het deel nog te verstrekken
subsidies uit het subsidieplafond en deze budgetneutrale wijziging mee te
nemen in de eerste bestuursrapportage van 2018
De raad over de evaluatie en de oplossing van het knelpunt te informeren via
bijgaande brief.
De aanvullende aanvraag voor het jaar 2017 af te wijzen.

bor

BWV18.0038

7

weeknummer: 6-2
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9

Ren

Ren

BWV18.0031

februari 2018

weeknummer: 6-3

Sam

Verdeling Integratie uitkering SD (sociaal domein) Wmo 2018 tot en met 2021
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de voortzetting van de verdeling van de Integratie
uitkering SD (sociaal Domein) Wmo zoals besloten in het collegebesluit van 9
mei 2017 (BWV17.0150).
2. In te stemmen met het geactualiseerde meerjarig perspectief zoals in bijlage
2 is opgesteld.
3. De budgetneutrale financiële effecten te verwerken in de eerstvolgende
maandelijkse begrotingswijziging.
4. De raad via bijgevoegde gecombineerde collegebrief te informeren over het
Werkplan 2018 Programma Sociale Kracht, het bestedingsplan Integratie
uitkering SD Wmo en het bestedingsplan Integratie uitkering SD Jeugd.

Sam

Samenwerkingsovereenkomst GGD regio Utrecht 2018
Beslissing:
1. De samenwerkingsovereenkomst 2018 met GGD regio Utrecht aan te gaan,
voor de uitvoering van de intensivering van basistaken en maatwerktaken op
het gebied van publieke gezondheid
2. De budgetneutrale financiële consequenties van C 20.000 voor 2018 te
dekken vanuit de begrotingsposten “Ouder-kindzorg” en “Wet Publieke
Gezondheid”

BWV18.0028

10

Ļ

Vastqesteld in de collegevergadering van 13 februari 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris,
de burgemeester

H.S. den Bieman

W.M. de Jong
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