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DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
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Concept besluitenlijst van 10 juli 2018 weeknummer 28
Beslissing:
1. Vast te stellen

Ro

Besluitvorming Van Gorp Biologische Diervoeders B.V.
Beslissing:
1. Voor Van Gorp Biologische Diervoeders B.V. in Schalkwijk twee afzonderlijke
milieubesluiten te nemen betreffende actualisering van de voorschriften van
de milieuvergunning respectievelijk de aanvraag om uitbreiden van de
bedrijfstijden.
2. De voorschriften van de milieuvergunning te actualiseren.
3. De gevraagde vergunning voor het uitbreiden van de bedrijfstijden te
weigeren en daarmee af te wijken van het ontwerpbesluit.
4. De gemeenteraad via een collegebrief te informeren

staf

Maatwerkafspraken met GO inzake werving en selectie nieuw management
Beslissing:
1. In te stemmen met de maatwerkafspraken die zijn overeengekomen met de
vakbonden (Georganiseerd Overleg) inzake het komende werving- en
selectietraject van het nieuwe management.

Ro

Zienswijze over keuze woningmarktregio nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
Beslissing:
1. Middels bijgaande zienswijze op de keuze van de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden voor woningmarktregio Woongaard te laten weten dat het
college van Houten een keuze voor de regio U16 voorstaat;
2. De raad te informeren via bijgevoegde collegebrief.

Ro

UNESCO status Nieuwe Hollandse Waterlinie i.r.t. realisatie zonnevelden
Beslissing:
1. Vergunningaanvragen voor zonnevelden binnen de beoogde UNESCObegrenzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) aan te houden tot
eind 2018 de Heritage Impact Assessment voor duurzame energie binnen de
NHW is afgerond.
2. De raad met bijgaande collegebrief te informeren over het effect van de
beoogde UNESCO-status van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de aanleg
van zonnevelden in het buitengebied
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Aankoop nieuwe borstelmachine voor buitendienst
Beslissing:
1. De inkoop van een nieuwe borstelmachine voor de buitendienst in afwijking
van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014-2018 één op één te gunnen
aan de firma Bonenkamp B.V. te IJsselstein.

Vastqesteld in de collegevergadering van 24 juli 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de burgemeester
de secretaris,

H.S. den Bieman
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