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DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
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Concept besluitenlijst van 6 februari 2018 weeknr. 6
Beslissing: Vaststellen
Beantwoording schríftelijke vragen fractie GL inzake Kinderpardon
Beslissing:
1. Met bijgaande brief de vragen van de fractie van Groenlinks inzake het
Kinderpardon te beantwoorden.
Intentieverklaring Meerlaagsveiligheid Utrecht
Beslissing:
1. Middels bijgevoegde Intentieverklaring Meerlaagsveiligheid te verbinden aan
de intentie om de gevolgen van overstromingen te beperken.
Visie op nieuwe geluidsschermen langs het spoor in de gemeente Houten
Beslissing:
1. De Visie op extra geluidsschermen | Gemeente Houten vast te stellen en
daarmee de door ProRail voorgestelde geluidsschermen in Houten-zuid en
het geluidsscherm ter hoogte van de spoorwegovergang/Tetwijkseweg in
Schalkwijk af te wijzen.
2. De vastgestelde visie in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en
Water.
3. De raad hierover te informeren met bijgevoegde collegebrief.
Uitvoeringsregels huis-aan-huis kledinginzamelingen
Beslissing:
1. Uitvoeringsregels voor huis-aan-huis kledinginzamelingen vast te stellen.
2. Het op 3 februari 2015 genomen aanwijzingsbesluit 'inzameling en werving’
in te trekken
Maandelijkse begrotingswijziging maart 2018
Beslissing:
De raad voor te stellen om:
1. De begroting 2018 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr. 181152/:
1.Bestedingsplan IU SD Jeugd
2.Verdeling IU SD WMO-nieuwe taken 2018 t/m 2021
3.Werkplan 2018 Programma Sociale Kracht
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Aanbesteding huis-aan-huis inzameling van afval
Beslissing:
1. Conform bijgaande verklaring akkoord te gaan met het in AVU-verband
samen met andere gemeenten Europees aanbesteden van de huis-aan-huis
inzameling van restafval, GFT en PMD.
2. De externe advieskosten te verdelen over de deelnemende gemeenten op
basis van het aantal inwoners.
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Ontwerpbegroting 2019 van Afval Verwijdering Utrecht
Beslissing:
1. De gemeenteraad voor te stellen om:
a) Geen zienswijzen in te brengen bij de ontwerpbegroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht.
b) De AVU daarover te informeren met bijgevoegde brief.
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Verleningsbeschikking subsidie Samen Veilig Midden-Nederland 2018 en
Uitvoeringsovereenkomst
Beslissing:
1. Voor het jaar 2018 subsidie te verlenen aan Stichting Samen Veilig MiddenNederland voor een totaalbedrag van C 1.128.899.
2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst behorende bij de
subsidiebeschikking.
3. Aan de heer M. van Liere, wethouder gemeente Houten, mandaat te
verlenen om namens het college van burgemeester en wethouders van
Nieuwegein de subsidiebeschikking te ondertekenen.
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Beslispunt burgemeester:
4. Aan de heer M. van Liere, wethouder van de gemeente Houten, volmacht te
verlenen om de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.
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Reactie op klacht bij de Nationale ombudsman mediationtraject Windparkt.
Beslissing:
Met bijgaande briefte reageren op de klacht die is ingediend bij de Nationale
Ombudsman over het mediationtraject

Vastqesteld in de collegevergadering van 20 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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