*BWL18.028 *
Datum vergadering: 10 juli 2018

weeknummer: 28-1

Houten

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

Jong, W.M. de
Bieman, H.S. den
Dalen, C. van
Groot, H.S. de
Geerdes, H.J.C.
Smith-Visser, J.M.

gemeente

dinsdag 10 juli2018
9:30 uur
collegekamer
(burgemeester), aanwezig
(gemeentesecretaris), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig

1

Bgm

BenW

Concept besluitenlijst van 3 juli 2018 weeknr. 27
Beslissing: Vaststellen

2

Bgm

Sam

Beleidsregels aanpak woonoverlast
Beslissing:
1. De in de bijlage opgenomen beleidsregels ten aanzien van de aanpak van
woonoverlast als bedoeld in artikel 2:49a Algemene plaatselijke verordening
(APV) vast te stellen.

Ro

Jaarverslag VTH 2017, Uitvoeringsprogramma VTH 2018 en VTH beleidsnotitie
Beslissing:
1. Het Jaarverslag VTH 2017 en Uitvoeringsprogramma 2018 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de beoordelingsbrief van de interbestuurlijk
toezichthouder Provincie Utrecht betreffende de taakuitvoering 2016.
3. De Beleidsnotitie VTH 2013-2017 ongewijzigd te verlengen tot en met 2019.
4. De raad te informeren met de bijgevoegde collegebrief.

staf

Verantwoording over informatieveiligheid in 2017
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de rapportage zelfevaluatie ENSIA en BIG 2017
(bijlage 2) en het Assurancerapport van de onafhankelijke IT auditor (bijlage
3), die betrekking hebben op de informatiebeveiliging door de gemeente.
2. De raad door middel van bijgevoegde collegebrief (bijlage 1) te informeren
over de informatieveiligheid bij de gemeente Houten in 2017 en de aanpak
van de verdere informatiebeveiliging

Ro

Beantwoording schríftelijke vragen ITH inzake ontheffingverlening zonder
wettelijke bezwaartermijn
Beslissing:
1. Met bijgaande brief de vragen van de fractie van ITH inzake
'ontheffingverlening zonder wettelijke bezwaartermijn’ (aan Vereniging
Hockeyclub Houten) te beantwoorden.

BWV18.0145

3

Bgm

BWV18.0205

4

Bgm

BWV18.0216

5

Dal

BWV18.0217

6

DeGro

BWV18.0227

Ro

Stand van zaken windpark Goyerbrug
Beslissing:
1. De raad te informeren over de stand van zaken rond het windpark Goyerbrug
met bijgaande brief.
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7

DeGro

Ro

BWV18.0228

8

Gee

Gee

Schríftelijke vragen ex artikel 36 RvO van de fractie van Houten Anders! inzake
het tweede windmolenpark
Beslissing:
1. Met bijgaande brief de vragen van de fractie van Houten Anders! inzake het
tweede windmolenpark te beantwoorden.

bor

Schríftelijke vragen ex artikel 36 RvO van de fractie van Inwonerspartij Toekomst
Houten inzake overlast bomen Dorpsstraat.
Beslissing:
1. Met bijgaande brief de vragen van de fractie van Inwonerspartij Toekomst
Houten inzake overlast bomen Dorpsstraat te beantwoorden.

Ro

Verbeteren berm langs Beusichemseweg.
Beslissing:
1. Vooruitlopend op de benodigde omgevingsvergunning in te stemmen met de
aanleg van een bredere berm naast de Beusichemseweg ter hoogte van
nummer 142.
2. De benodigde grond te kopen van Rijkswaterstaat (RWS).
3. Daartoe de bijgaande overeenkomst met RWS aan te gaan.
4. De kosten ad C25.175 in het kader van de grondoverdrachten voor het
overhoekenbeleid ten laste te brengen van de Voorziening BOR.

BWV18.0220

9

weeknummer: 28-2

BWV18.0229

Beslispunten burgemeester
5. Aan de juridisch adviseurs Staf volmacht te verlenen om de overeenkomst en
de bijbehorende bijlagen te ondertekenen
10

Smi

Sam

BWV18.0219

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugdhulp over 2017
Beslissing:
1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de
Wmo en jeugdhulp in 2017.
2. Verdere verbeteringen door te voeren met betrekking tot zowel de Wmovoorzieningen als de jeugdhulp.
3. De raad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek via bijgaande
collegebrief. De collegebrief ter informatie naar de Adviesraad sociaal domein
te sturen.

Vastqesteld in de collegevergadering van 17 juli 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris,
de burgemeester

H.S. den Bieman
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