Datum vergadering: 19 juni 2018
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Vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
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Datum
Aanvang :
Plaats

dinsdag 19 juni 2018
9:30 uur
collegekamer

Jong, W.M. de
Bieman, H.S. den
Dalen, C. van
Groot, H.S. de
Geerdes, H.J.C.
Smith-Visser, J.
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Bgm

Dal

BWV18.0188

o
o

o

(burgemeester), aanwezig
(gemeentesecretaris), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig

tSJD

Themagesprekken wethouders met deskundigen
Beslissing:
1. De raad met bijgaande collegebrief te informeren over de themagesprekken
die de wethouders met lokale deskundigen voeren om informatie voor het
collegeprogramma te verzamelen.

staf

Privacybeleid gemeente Houten 2018 en Register van Verwerkingsactiviteiten
gemeente Houten
Beslissing:
1. Het Privacybeleid van de gemeente Houten vast te stellen
2. Het Register van Verwerkingsactiviteiten (met daarin processen van
gemeenten waarbij persoonsgegevens worden gebruikt) vast te stellen

bor

Grondverkoop aan Viveste
Beslissing:
1. Aan Viveste twee percelen grond nabij Fluweelmos 152 met een oppervlakte
van ongeveer 224 m2 te verkopen, ten behoeve van de realisatie van
buitenruimten bij de nieuw gerealiseerde woonruimten;
2. Daartoe de bijgevoegde koopovereenkomst (bijlage 1) met Viveste aan te
gaan;
3. Deze koopovereenkomst is een eenmalige afwijking van het reguliere
beleid i.v.m. maatschappelijk belang/meerwaarde sociale woningbouw
4. De verkoopopbrengst van deze transactie ad C 37.408,00 te benutten voor de
benodigde aanpassing/verlegging van het openbaar gebied en
nutsvoorzieningen ter plaatse;
5.. De financiële effecten te verwerken via de eerstvolgende maandelijkse
begrotingswijziging.

BWV18.0185
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Beslispunten burgemeester
5. De juridisch adviseurs Staf te machtigen om de overeenkomst en de
bijbehorende bijlagen te ondertekenen.
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Gelijke kansen voor alle kinderen
Beslissing:
1. Het uitvoeringsplan 2018 “Gelijke kansen voor alle kinderen” vast te stellen;
2. Daarmee in te zetten op onder andere het doorontwikkelen van een breed
kindpakket, communicatie en het bieden van ruimte om maatwerk te leveren
aan kinderen in armoede op het gebied van sport, cultuur en sociale
activiteiten op- en buiten school;
3. De uitvoering hiervan vorm te geven met onze partners Jeugdfonds Sport â
Cultuur en Stichting Leergeld Houten;
4. Hiervoor aan deze partners een budget van C 124.426 beschikbaar te stellen
voor kinderen in armoede, waarvan:
Een bedrag van C 43.675 ten behoeve van het sportaanbod en zwemles met
diploma A garantie aan het Jeugdfonds Sport
Een bedrag van C 65.000 ten behoeve van schoolactiviteiten en overige
sociale activiteiten aan Stichting Leergeld Houten
Een bedrag van C 15.751 te reserveren behoeve van nieuw te ontwikkelen
aanbod of aanvulling (bij grote vraag) op het bestaande aanbod
5. Deze gelden te dekken vanuit de middelen voor de bestrijding van de
gevolgen van armoede onder kinderen;
6. De raad via een collegebrief in te lichten over de inzet van middelen en
instrumenten

Beperkte actualisering Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
(AVOI)
Beslissing:
1
De raad voor te stellen de Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuren (AVOI) te wijzigen om deze te actualiseren
Ontwikkeling 6 huurappartementen De Haag
Beslissing:
1. Ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren;
2. Omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 6 huurappartementen
aan De Haag 29 t/m 39 te Houten.

Vastqesteld in de collegevergadering van 25 juni 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de burgemeester

H.S. den Bieman

de Jong
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