Datum vergadering: 13 maart 2018

weeknummer: 11-1

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, IVI. van
Rensen, J.C.H.

gemeente

dinsdag 13 maart 2018
9:30 uur
collegekamer
(burgemeester), aanwezig
(gemeentesecretaris), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig

Concept besluitenlijst van 6 maart 2018 weeknr. 10
Beslissing: vaststellen

1

Bgm

Benw

2

Bgm

staf

Overdrachtsdocument 2018
Beslissing:
1. Het Overdrachtsdocument 2018 inclusief hoofdstuk Organisatieontwikkeling
vast te stellen.
2. Van de volgende bijgesloten documenten kennis te nemen:
a. Handreiking voor de overgangsperiode van oud naar nieuw college
b. Overdrachtsdocument Lekstroom: Samenwerking in het Sociaal Domein
c. Trendinventarisatie Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland

staf

Jaarverslag bezwaarschriften 2017
Beslissing:
1. Het jaarverslag bezwaarschriften 2017 voor kennisgeving aan te nemen.
2. Dit jaarverslag door middel van de bijgevoegde collegebrief aan te bieden
aan de raad.

BWV18.0071

3

Bgm

BWV18.0079

4

Bgm

BWV18.0069

dv

Benoeming leden en aanwijzing locatie Gemeentelijk Stembureau.
Beslissing:
1. Een gemeentelijk stembureau (GSB) in te stellen ten behoeve van de
deelname aan het experiment van het centraal telen van de stemmen na de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
2. Te benoemen:
* tot voorzitter van het GSB: mevrouw A. Barink (directeur strategie en
ontwikkeling);
* tot plaatsvervangend voorzitter de heer G. Koudijs (afdelingshoofd Staf) en
* tot leden van het GSB mevrouw I. Derks (bestuursadviseur), mevrouw R. van
Well (organisatieadviseur), de heer B. Steenpoorte (bestuursadviseur) en de
heer R. Haesenbos (concerncontroller).
3. Als locatie voor de stemopneming en voor de zitting tot vaststelling van de
verkiezingsuitslag, op donderdag 22 maart 2018, aan te wijzen het Moluks
Kerkelijk Centrum aan de Oud Wulfseweg 1 te Houten.
4. De aanvangstijd van het tellen te bepalen op 09.00 uur.
5. De bevoegdheid om tellers aan te wijzen te mandateren aan het hoofd van
de afdeling Dienstverlening.
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BWLi 8.011

Datum vergadering: 13 maart 2018

5

Bgm

staf

Organisatiebrede invoering startnotitie
Beslissing:
1. De Handleiding startnotitie vast te stellen en daarmee het gebruik van een
startnotitie organisatiebreed in te voeren;
2. de raad hierover met bijgaande collegebrief te informeren.

staf

Beantwoording vragen second opinion Van Gorp Biologische Voeders BV
Beslissing:
1. Met bijgevoegde brief de vragen te beantwoorden die advocaat Van Eek
heeft gesteld over de financiering van de second opinion met betrekking tot
het ontwerpbesluit Van Gorp Biologische Voeders B.V.

BWV18.0064

6

Dal

BVW18.0093

7

Dal

ro

BWV18.0056

8

Lie

Sam

bwvi 8.0089

9

Lie

bwvi 8.0087

weeknummer: 11-2

ro

Uitwerking mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk
Beslissing:
1. Akkoord te gaan met het bijgevoegde projectplan.
2. De kosten te dekken uit de bestemmingsreserve “mobiliteitsfonds Eiland van
Schalkwijk”.
3. Het budgetneutrale effect te verwerken in de eerst volgende maandelijkse
begrotingswijziging.
4. De raad via bijgevoegde collegebrief te informeren over het vervolgtraject.

Subsidietender (preventieve) jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig
Thuis
Beslissing:
1. Conform lopende bestuurlijke afspraken per 2019 te komen tot meerjarige
afspraken (maximaal 6 jaar) voor de uitvoering van Veilig Thuis,
Crisiscoördinatiepunt, meldpunt binnenlandse mensenhandel en
(preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering door één organisatie
(als hoofdaannemer).
2. Deze meerjarige afspraken te maken door middel van het doorlopen van een
subsidietender.
3. De subsidietender voor de uitvoering van Veilig Thuis (18- en 18+), inclusief
het crisiscoördinatiepunt en het meldpunt binnenlandse mensenhandel, te
laten resulteren in één gezamenlijke subsidiebeschikking, ondertekend door
de zes Utrechtse regio’s.
4. De subsidietender voor de uitvoering van (preventieve) jeugdbescherming en
jeugdreclassering te laten resulteren in regionale subsidiebeschikkingen, op
basis van een gezamenlijke modelbeschikking.
5. Voor de gezamenlijke aansturing van de uitvoerende organisatie door de
Utrechtse regio’s toe te werken naar het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken gemeenten en regio’s.
6. De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en de huidige
uitvoeringsorganisaties per 1 januari 2019 op te zeggen, of indien nodig
zoveel later als nodig is voor implementatie van de nieuwe afspraken per
2019

Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw
Beslissing:
1. Met provincie, regiogemeenten en Stedin het convenant Aardgasvrije
Nieuwbouw aan te gaan.
Burgemeester
2. Wethouder Van Liere te machtigen het convenant Aardgasvrije Nieuwbouw
te ondertekenen.
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Lie

RO

Brief van ProRail over spoortrillingen Houten
Beslissing:
1. Met bijgaande brief aan de directie van ProRail het standpunt en ongenoegen
van het college te uiten over de door ProRail voorgestelde vervolgaanpak
van de spoortrillingen.
2. Een afschrift van de brief aan de raad te sturen

Sam

Zonnepanelen MFA Limes
Beslissing:
1. Voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van MFA Limes een
aanvullend krediet beschikbaar stellen van C 16.886.
2. De totale investering voor de plaatsing van zonnepanelen ad ê 106.468 te
dekken uit de toegekende SDE subsidie en met de in de begroting
opgenomen jaarlasten.
3. De financiële consequenties mee te nemen in de 1e berap van 2018
4. Vooruitlopend op de vaststelling van de 1e berap opdracht te geven de
werkzaamheden uit te voeren.

ro

Actualiseren bodemkwaliteitskaart bebouwd gebied
Beslissing:
1. De ‘geactualiseerde bodemkwaliteitskaart bebouwd gebied’ vast te stellen.
2. In te stemmen met ‘addendum 2017’ op de 'regionale nota bodembeheer’

bwv18.0086
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weeknummer: 11-3

Vastqesteld in de collegevergadering van 20 maart 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris,
de burgei

H.S. den Bieman
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