Datum vergadering: 20 maart 2018

weeknummer: 12-1

Houten

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

Jong, W.M. de
Bieman, H.S. den
Geerdes, H.J.C.
Dalen, C. van
Liere, M. van
Rensen, J.C.H.

gemeente

dinsdag 20 maart 2018
9:30 uur
collegekamer
(burgemeester), aanwezig
(gemeentesecretaris), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig

f

1

Bgm

Sam

Concept besluitenlijst van 13 maart 2018 weeknr. 11
Beslissing:
Vast te stellen

2

Bgm

Sam

Garantstelling Oranjevereniging kern Houten.
Beslissing:
1. De Oranjevereniging Houten een eenmalige garantstelling te verlenen van
maximaal C 10.000,- voor Koningsdag 2018.
2. Met de Oranjevereniging Houten af te spreken dat zij zich inspant om extra
inkomsten te genereren.
3. De kosten te dekken uit de post Fonds maatschappelijke ontwikkeling.

ro

Omgevingsvergunning voor de transformatie van het kantoorgebouw De Citadel
(Het Spoor 2-16) naar 119 huurappartementen.
Beslissing:
1. De omgevingsvergunning voor transformatie van het kantoorgebouw De
Citadel (Het Spoor 2-16) naar 119 huurappartementen te verlenen.

RO

Aangepaste bestuursovereenkomst Provincie- Houten-Bunnik
Beslissing:
1. Het op 23 januari 2018 genomen besluit tot het aangaan van een
bestuursovereenkomst betreffende het integraal maatregelpakket
buitengebied Bunnik-Houten in te trekken.
2. Met de provincie en gemeente Bunnik een gewijzigde bestuursovereenkomst
aan te gaan betreffende het integraal maatregelpakket buitengebied BunnikHouten.
3. De raad met bijgaande collegebrief over de gewijzigde
bestuursovereenkomst te informeren

Sam

Beantwoording schríftelijke vragen ex artikel 36 RvO van de fractie van D66
inzake Inburgering.
Beslissing:
1. Met bijgaande brief de vragen van de fractie van D66 inzake Inburgering te
beantwoorden.

BWV18.0085

3

Dal

BWV18.0098

4

Dal

BWV18.0095

5

Dal
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6

Dal

Sam

Zienswijze t.a.v. Businesscase WIL uitvoering SW taken.
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de Businesscase Uitvoering SW-taken Werk en
Inkomen Lekstroom (WIL);
2. Kennis te nemen van bijgevoegd rapport van Deloitte betreffende de
gevolgen voor de gemeente Houten van de overname van SW-taken door
WIL en van de conclusie dat het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten
(dvo’s) voor de SW-taken binnen de huidige gemeenschappelijke regeling
toegestaan is;
3. Een zienswijze op de businesscase in te brengen, welke zienswijze de
volgende verzoeken aan WIL inhoudt:
a) vooralsnog alle door Deloitte geschetste beheersmaatregelen op te nemen in
het implementatieplan en in de af te sluiten dvo’s;
b) de gemeente Houten bij het opstellen van de dvo’s te betrekken;
c) in het belang van alle deelnemende gemeenten de nieuw af te sluiten dvo’s
door Deloitte te laten toetsen aan de gestelde randvoorwaarden en
benodigde risicobeheersmaatregelen en de resultaten van dit onderzoek te
delen met de gemeente Houten.
4. WIL te informeren over deze zienswijze middels bijgevoegde brief en WIL te
verzoeken de andere WIL-gemeenten hiervan op de hoogte te brengen

RO

Leefbaarheidsagenda 't Goy
Beslissing:
1. In te stemmen met de projectopdracht Leefbaarheidsagenda ’t Goy (bijlagel).
2. Een bedrag van maximaal C20.000,- beschikbaar te stellen voor de externe
projectleider.

Sam

Regionaal programma educatie 2018-2019 - Collegebrief Regionaal Programma
Educatie 2018-2019
Beslissing:
1. In te stemmen met het Regionaal Programma Educatie 2018-2019
2. De raad met bijgaande collegebrief over het programma te informeren

BWV18.0091

7

Gee

BVW18.0076

8

Gee

weeknummer: 12-2

BWV18.0081

Beslispunt burgemeester
3. De porterfeuillehouder H.C.J, Geerdes, machtigen om de overeenkomst en
de bijbehorende bijlagen te ondertekenen.

9

Gee

BWV18.0097

RO

Verkoop gronden nabij Tiendweg 1 in 't Goy
Beslissing:
1. Nabij Tiendweg 1 in ’t Goy de volgende percelen te verkopen:
a. Landbouwgronden (ca 3 ha)
b. Perceel tegen over Tiendweg 1 (ca 190 m2)
c. Perceel hoek Tiendweg - Beusichemseweg (ca 200 m2)
2. Voor percelen 1a en 1b bijgaande koopovereenkomst aan te gaan met de
huidige gebruiker;
3. Voor perceel 1c de gronden te verkopen voor C 4,20 per m2 aan de eigenaar
van het aangrenzende perceel;
4. De opbrengsten van de percelen 1a en 1 b ad C 270.000,00 en de
opbrengsten van perceel 1c ad ca C 800,- ten gunste te doen komen van de
grondexploitatie Loerik VI.
Beslispunt burgemeester
5. De juridisch adviseurs Staf te machtigen om de overeenkomsten en de
bijbehorende bijlagen te ondertekenen.
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10

Gee

RO

Overdracht Sport- en Werklandschap Meerpaal fase 1
Beslissing:
1. Het openbaar gebied van het Sport- en Werklandschap Meerpaal fase 1 over
te dragen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling naar de afdeling Beheer
Openbare Ruimte per 20 maart 2018.
2. Het bijbehorende onderhoudsbudget van C 11.580 (C 0.446+ C 2.134) op te
nemen in de lijst van aanspraken op de stelpost voor Beheerkosten BOR (in/uitbreiding).
3. Als onderdeel van een integrale afweging op basis van het Nieuw Houtens
Niveau budgetneutraal te verwerken via de eerstvolgende
verzamelbegrotingswijziging

Sam

Aanstelling directeur Stichting Sociaal Team Houten
Beslissing:
1. Mevrouw C. ter Beek met ingang van 14 mei 2018 te benoemen als directeur
van de stichting Sociaal Team Houten voor de duur van vier jaar

RO

Initiatief gemengde woonvorm met zorg De Molen 20
Beslissing:
1. Viveste toestemming te verlenen om in het te realiseren
appartementencomplex De Molen 20 als experiment een gemengde
woonvorm met zorg te realiseren;
2. Daartoe Viveste toestemming te verlenen om alle 74 sociale huurwoningen
toe te wijzen via lokaal maatwerk;
3. Daartoe bij benadering 12 tot 15 van de 74 woningen toe te wijzen aan
bijzondere doelgroepen;
4. De raad te informeren via bijgevoegde collegebrief;
5. De U16 te informeren via bijgevoegd memo

Sam

Toezicht bouw Schoneveld en second opinion herstelwerkzaamheden en -kosten
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de wijze waarop het toezicht tijdens de bouw van
sociaal-cultureel centrum Schoneveld was georganiseerd;
2. Kennis te nemen van de second opinion m.b.t. de voorgestelde
herstelwerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande investeringskosten;
3. De raad met bijgaande collegebrief hierover te informeren

BWV18.0105
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Lie

BWV18.0104
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Ren

BWV18.0083

13

Ren

BWV18.0062

weeknummer: 12-3

Vastqesteld in de collegevergadering van 27 maart 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris,
de burgemeester

W.M. de Jong

Besluitenlijst 20 maart 2018 vergadering burgemeester en wethouders gemeente Houten
Laatst afgedrukt op 23-3-2018 12:51

Pagina 3 van 3

