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

dinsdag 12 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.

(burgemeester), aanwezig
(gemeentesecretaris), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
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Zelfevaluatie basisregistratie personen 2017
Beslissing:
1. Te verklaren dat het onderzoek (zelfevaluatie) betreffende de basisregistratie
personen, dat op grond van de Wet basisregistratie personen verplicht is, is
uitgevoerd;
2. Kennis te nemen van de uitkomst, actiepunten en aanbevelingen, zoals
verwoord in de managementrapportage die naar aanleiding van het
onderzoek is opgesteld en:
3. Het uittreksel van de managementrapportage te zenden aan het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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Brandveiligheid en risicobeheersing
Beslissing:
1. Bewust brandveilig ondernemen te bevorderen door een portal te ontwikkelen
voor de niet gebruiksmeldings- en gebruiksvergunningsplichtige bedrijven in
Houten.
2. In het kader van brandveiligheid bij te dragen aan het in stand houden van de
SlimThuisWoning.
3. Een quikscan uit te laten voeren naar de mate waarin de bestaande
geluidswal rondom Houten dienst kan doen als waterkering.
4. Extra voorlichtingsmateriaal aan te schaffen ten behoeve van
voorlichtingscampagnes (brand)veiligheidsrisico’s.
5. De budgetneutrale financiële consequenties van incidenteel C 60.000 en
structureel C 20.000 te dekken vanuit de door de raad beschikbaar gestelde
middelen (perspectiefnota 2017 RV 2016-046 dd. 7-07-2016) voor veiligheid.
6. De raad over beslispunt 1 informeren door middel van een collegebrief
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Onderzoeksplan 2018 waaronder uitvoering Burgerpanel, de Monitor Sociale
Kracht, de Jongerenpeiling en een Bevolkingsprognose
Beslissing:
1. Het onderzoeksplan 2018 vast te stellen, waaronder de uitvoering van het
Burgerpanel, de Monitor Sociale Kracht, de Jongerenpeiling en een
Bevolkingsprognose.
2. Het overzicht van in 2017 afgeronde onderzoeken voor kennisgeving aan te
nemen.
3. De raad over het onderzoeksplan 2018 te informeren via bijgaande
collegebrief en deze collegebrief (met bijlagen) tevens ter kennisgeving aan
de Adviesraad Sociaal Domein te sturen.
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Gedoogbesluit veevoederfabriek Van Gorp
Beslissing:
1. In principe te besluiten om te gedogen dat firma Van Gorp Biologische
voeders B.V. op drie zaterdagen in productie is in plaats van op eerste en
tweede kerstdag en Nieuwjaarsdag.
2. Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling mandaat te verlenen om
in overleg met de portefeuillehouder te besluiten over de beantwoording van
eventuele zienswijzen op het concept-gedoogbesluit en over het definitieve
gedoogbesluit.
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Uitvoering beschut werk 2018
Beslissing:
1
De raad voor te stellen in vervolg op de keuzes voor invulling van beschut
werk 2017 in te stemmen met de volgende uitgangspunten ten aanzien van
beschut werk voor 2018:
a. voortzetting van het huidige, in 2017 vastgestelde beleid in 2018;
b. in samenwerking met alle netwerkpartners van de Houtense Werktafel
maximale lokale invulling te realiseren met betrekking tot de beschikbaarheid
van beschutte werkplekken.
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Verlengen van de concessie-overeenkomst voor de kermis
Beslissing:
De concessie-overeenkomst met Kermisbureau Martin Meijer v.o.f. voor een
periode van twee jaar te verlengen
Participatie- en inspraakverordening
Beslissing:
1. De raad voor te stellen de Participatie- en inspraakverordening gemeente
Houten vast te stellen en daarmee:
a. de huidige praktijk van participatie een juridische grondslag te geven;
b. het onderscheid tussen participatie en inspraak te verduidelijken.
2. Onder voorbehoud van vaststelling van de verordening door de raad, de
bevoegdheid om te besluiten of de mogelijkheid van participatie wordt
geboden, te mandateren aan de Strategisch managers II (afdelingshoofden),
ieder voor zover het hun afdeling betreft
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Beantwoording schríftelijke vragen ex artikel 36 RvO van de raadsleden Smith
(CU en Ooms (SGP)
inzake Waardig ouder worden.
Beslissing:
1. Met bijgaande brief de vragen van de raasdsleden Smith (CU en Ooms
(SGP) inzake waardig ouder worden te beantwoorden.

Vastgesteld in de collegevergadering van 19 december 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris,
de burqemeeste
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