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Concept besluitenlijst van 12 december 2017 weeknr. 50
Beslissing: Vaststellen

Toetreding Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug tot U10 en verlaging
inwonerbijdrage U10 - zsd
Beslissing:
1. In te stemmen met neerwaarts bijstellen van de inwonerbijdrage voor U10
van C 1.20 per inwoner naar C 1,10 per inwoner.
2. De raad hierover met bijgaande collegebrief te informeren
3. De gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug in
gezamenlijkenheid uit te nodigen formeel tot de U10 toe te treden en de
heren van Zanen en Backhuijs hiertoe te mandateren.
4. De gemaakte procesafspraak omtrent de door de gemeente Stichtse Vecht
gewenste aanvullende voorwaarden aan de toetreding aan de bestuurstafels
U10 voor kennisgeving aan te nemen.

Voortgang realisatie visie op sport en bewegen

bor

Actualisering Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone Houten-Centrum
Beslissing:
1. De geactualiseerde Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone HoutenCentrum vast te stellen.
2. Te volstaan met publicatie van de beleidsregels in het elektronisch
gemeenteblad en in 't Groentje en een verder voorbereidings- en
inspraakprocedure achterwege te laten.

ro

Evaluatie verruiming winkeltijden gemeente Houten
Beslissing:
1. Het onderzoeksrapport over de evaluatie van de verruiming van de
winkeltijden vast te stellen.
2. De huidige winkeltijdenverordening ongewijzigd voort te zetten.
3. De raad over deze evaluatie te informeren via bijgevoegde collegebrief.
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Beslissing:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken rondom de Visie op Sport en
Bewegen
2. De raad met bijgevoegde collegebrief te informeren;
3. De Adviesraad Sociaal Domein Houten met bijgevoegde brief te informeren
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Communicatie en participatie bij particuliere (bouw)initiatieven
Beslissing:
1. De notitie en de leidraad Communicatie en participatie bij particuliere
(bouw)initiatieven (bijlage 1 en 2) vast te stellen.
2. De raad door middel van bijgevoegde collegebrief over deze documenten te
informeren (bijlage 3).
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Collegebrief afronding traject Odijkseweg - Rondweg
Beslissing:
1. De raad met bijgaande "Collegebrief inzake onderzoek effecten verplaatsing
winkelcentrum De Dikke Boom" te informeren over de afronding van het
traject Odijkseweg.
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Pilot Evenementenfonds Houten 2018-2019
Beslissing:
1. Een pilot Evenementenfonds in te richten voor 2018 en 2019 met een budget
van respectievelijke 12.500 en e 25.000 en hier uitvoering aan te geven door
middel van bijgevoegde regeling.
2. De Regeling Evenementenfonds Houten vast te stellen.
3. In de 1e helft van 2018 via de Algemene subsidieverordening gemeente
Houten financieel bij te dragen tot een maximum bedrag van C 12.500 en
deze bijdrage toe te kennen aan de Stichting Cultuurnacht Houten (C 4.000,
Cultuurnacht) en Stichting Aan de Slinger (C 8.500, Loeren bij de Boeren).
4. De raad over deze regeling te informeren via bijgevoegde collegebrief.
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Wijzigingsplan Smalspoor 4
Beslissing:
1. Het ontwerp-wijzigingsplan Smalspoor 4 ter inzage te leggen zoals
opgenomen in:
a. de bij dit voorstel behorende analoge versie
b. het bij dit voorstel behorende digitale dataset met planidentificatienummer
NL.IMRO.0321.0281LOERIKVI-OWWP
2. De juridisch adviseurs Staf te mandateren zodra het vertrek van het
landbouwmechanisatiebedrijf vast staat de bijgevoegde anterieure
overeenkomst met de eigenaar van Smalspoor 4 aan te gaan.
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Jaarplan 2018 Beheer Openbare Ruimte
Beslissing:
1. In te stemmen met het jaarplan 2018 Beheer Openbare Ruimte (BOR)
betreffende beheer- en onderhoudsactiviteiten in de openbare ruimte.
2. De raad via de maandelijkse verzamelbegrotingswijziging het volgende voor
te leggen:
a. Als gevolg van ontvangen subsidies en bijdragen van derden voor onder
andere de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van diverse
fietsverbindingen ë 235.071 toe te voegen aan de reguliere begroting en de
voorziening BOR.
b. Diverse bruggen en wegen voor ë 180.000 geschikt te maken voor gebruik
door brandweervoertuigen.
c. Voor onder andere de reconstructie van bomen en groenvoorzieningen,
verzakking van wegen en de vervanging van rood asfalt in Houten Vinex, en
voor de aanleg van "missing links" in het fietswegennet ë 292.310 vrij te laten
vallen uit de bestemmingsreserve Initieel Onderhoud en de aanvullende
provinciale subsidie voor de aanleg van fietspaden toe te voegen aan de
reguliere begroting en de voorziening BOR.
d. Voor de jaarlijkse vervangingsronde van de openbare verlichting (ë 300.000),
de reguliere vervanging van kliko's (ë 30.000), de aanschaf van 12
ondergrondse containers (ë 84.000), diverse investeringen in het kader van
het WRP (ë 465.000) en de uitbreiding van begraafplaats Oud Wulven (ë
20.000), in totaal ë 899.000 aan kredieten te verstrekken.
e. In het kader van de nieuwe fietsroutes onderhoudsbudget beschikbaar te
stellen voor 92 extra lichtmasten van ë4.190 ten laste van de stelpost
Dekking Beheerskosten BOR (in/uitbreiding).
3. Op de bedragen in de bijlagen "jaarplan 2018" en "business cases 2018 met
bedragen" geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1
Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid b en g Wob.
4. De raad met een collegebrief hierover te informeren.
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Investeren in de pilot Bewegend leren van Springlab
Beslissing:
1. In te stemmen met de investering, die gezamenlijk zal plaatsvinden met de
gemeente Bunnik en KMN Kind&co, in de pilot Bewegend leren van
Springlab.
2. De eenmalige kosten, voor de gemeente Houten, van ë10.000,- te dekken uit
het budget Lokaal Gezondheidsbeleid, Jongeren Op Gezond Gewicht.
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Stand van zaken budgetten Jeugd
Beslissing:
1. Vast te stellen dat budgetten voor 'Jeugd’ en het beschikbare budget binnen
de bestemmingsreserve Programma transities in samenhang, op basis van
de huidige inzichten, voldoende zijn om de transformatie binnen het
beleidsterrein Jeugd te realiseren.
2. De raad via bijgaande collegebrief hierover te informeren.

Besluitenlijst 19 december 2017 vergadering burgemeester en wethouders gemeente Houten
Laatst afgedrukt op 28-12-2017 15:16

Pagina 3 van 4

Datum vergadering: 19 december 2017

13

Lie

2017-107

staf

weeknummer: 51-4

Maandelijkse begrotingswijziging januari 2018
Beslissing:
1. De raad voor te stellen om:
De begroting 2018 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.181150/:
1. Overdracht openbaar gebied Leebrug II, fase 2
2. Overdracht openbaar gebied de Steenen Poort
3. Lening VMBO Het Houtens

Vastqesteld in de collegevergadering van 02 januari 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de burgemeester
de secretaris,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong
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