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Jong, W.M. de
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(wethouder), aanwezig

gemeente

Vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

FM
FFF

1.

GS

staf

Concept besluitenlijst van 9 oktober 2018 weeknummer 41
Beslissing:
1. Vast te stellen

2.

Bgm

staf

Zoekprofiel functie Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur.
Beslissing:
1. Het zoekprofiel functie Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur vast te
stellen onder voorbehoud van een positief advies van de
ondernemingsraad.
2. In te stemmen met het stappenplan voor het doorlopen van de werving- en
selectieprocedure.

staf

Monitor Sociale Kracht 2017 (tweede effectmeting)
Beslissing:
1. De Monitor Sociale Kracht te gebruiken als input voor beleidsvorming en evaluatie in het sociaal domein.
2. De raad te informeren over de uitkomsten van de Monitor Sociale Kracht via
bijgaande collegebrief.
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Collegebrief Schakelprogramma Personen met verward gedrag
Beslissing:
1. De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de stand
van zaken van het Schakelprogramma Personen met verward gedrag.
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Lastenverzwaring woningcorporaties ten gevolge van ATAD
Beslissing:
1. Overeenkomstig de in U16-verband gemaakte afspraak de Tweede Kamer
met bijgaande brief te wijzen op de onwenselijke lastenverzwaring voor
woningcorporaties als gevolg van de voorgenomen oplegging van de
Europese Anti Tax Avoidance Directive (ATAD).
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Subsidie Stichting Leergeld Houten en Stichting Budgethulp Houten
Beslissing:
1. De kwaliteit en continuïteit van de werkzaamheden van Stichting Leergeld
Houten en Stichting Budgethulp Houten te borgen met als doel sociale
uitsluiting van kinderen te voorkomen en de zelfredzaamheid van de
hulpvragers (inwoners met financiële problemen) te vergroten door:
a. Stichting Leergeld Houten in de organisatiekosten te ondersteunen door het
beschikbaar stellen van subsidie tot een bedrag van ë 5.000 over 2018;
b. Stichting Budgethulp Houten bij oprichting in de organisatiekosten te
ondersteunen door het beschikbaar stellen van subsidie tot een bedrag van
C 5.060 over 2018 en een bedrag van C 8.410 over 2019.
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Verkoop grond nabij Achterom/Spoorhaag aan Viveste
Beslissing:
1. Aan Viveste twee percelen grond nabij Achterom/Spoorhaag te verkopen;
2. Daartoe de bijgevoegde koopovereenkomst (bijlage 1) met Viveste aan te
gaan;
3. Voornemens te zijn de twee percelen grond aan de openbaarheid te
onttrekken;
4. De inspraakprocedure te starten ter voorbereiding op het besluit tot het
onttrekken aan de openbaarheid.
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Beslispunten burgemeester
5. De juridisch adviseurs Staf te machtigen om de overeenkomst en de
bijbehorende bijlagen te ondertekenen.
8.

Gee

ro
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Onttrekken aan de openbaarheid van parkeerterrein nabij Snoeksloot 64 en 66
Beslissing:
1. De inspraakprocedure te starten ter voorbereiding op het besluit tot het
onttrekken aan de openbaarheid van het parkeerterrein nabij Snoeksloot 64
en 66 te Houten.

Vastgesteld in de collegevergadering van 23 oktober 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris,
de burgemegste

alen, loco
I î.S. den Bieman
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