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

dinsdag 14 november 2017
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collegekamer

:

Jong, W.M. de
Bieman, H.S. den
Geerdes, H.J.C.
Dalen, C. van
Liere, M. van
Rensen, J.C.H.
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Concept besluitenlijst van 7 november 2017 weeknr. 45
Beslissing: Vaststellen
- Verbeteren brandweerzorg - voorziening brandweervrijwilligers
Beslissing:
1. 12 e-bikes voor brandweervrijwilligers aan te schaffen om daarmee de
uitruktijd brandweer Houten te versnellen.
2. De financiële consequenties van C 11.000 structureel te dekken vanuit de
door de raad beschikbaar gestelde stelpost voor het verder versterken van de
repressieve brandweerzorg (perspectiefnota 2017 (RV 2016-046 dd. 07-072016).
3. Het hiervoor benodigde krediet beschikbaar te laten stellen via de
eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging.

ro

- Intrekking monumentenstatus van de garage op het perceel Beukenhout 78 in
Houten
Beslissing:
1. De monumentenstatus van de garage op het perceel Beukenhout 78 onder
toepassing van artikel 9 van de Monumentenverordening in te trekken.

ro

- Convenant regionale detailhandelsafspraken U10
Beslissing:
1. Het convenant regionale detailhandelsafspraken U10 aan te gaan
2. Bijgevoegde collegebrief ter informatie aan alle raadsleden te versturen
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BWV17.0352

Beslispunten burgemeester
3. Wethouder H. Geerdes volmacht te verlenen om het convenant namens de
gemeente te ondertekenenn
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- Managementletter 2017
Beslissing:
De managementletter 2017, zoals toegevoegd, voor kennisgeving aan te nemen
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- Beleid openbare laadinfrastructuur 2018-2020
Beslissing:
De raad voor te stellen:

1.

Het beleid openbare laadinfrastructuur 2018-2020, inclusief de plankaart en
de bijbehorende inspraakbundel, vast te stellen;
2. Daarmee te voorzien in de mogelijkheid tot het plaatsen van 75 nieuwe
openbare laadpalen in de periode 2018-2020, een laadpalennorm voor
nieuwe ontwikkelingen en een uitzonderingspositie voor Smart Solar
Charging;
3. Naar aanleiding van de zienswijzen voor 34 locaties nader onderzoek te doen
of de locatie aan te passen;
4. De kosten ad C 86.250 voor het plaatsen van de laadpalen, incl. eventueel
aanpassenvan parkeervakken, te dekken vanuit de bestemmingsreserve
Toekomstfonds Houten.
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- Geluidsbelastingkaarten EU richtlijn Omgevingslawaai
Beslissing:
1. De geluidsbelastingkaarten en -tabellen 2016 vast te stellen.
2. De raad via bijgaande collegebrief te informeren over de nieuwe
geluidsbelastingkaarten.

- Gewijzigde begrotingen GGDrU 2017-1 en 2018-1
Beslissing:
1 De raad voor te stellen om in te stemmen met begrotingswijzigingen 2017-1
en 2018-1 van de GGDrU en geen zienswijze in te dienen bij de GGDrU
2. Het dagelijks bestuur van de GGDrU na de raadsbehandeling op 28
november 2017 met bijgaande brief op de hoogte te stellen van het
raadsbesluit

Vastqesteld in de collegevergadering van 21 november 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de burgei

H.S. den Bieman
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