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DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
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Concept besluitenlijst van 17 juli 2018 weeknummer 29
Beslissing:
1. Vast te stellen
Herbenoeming en eervol ontslag leden bezwaarschriftencommissie
Beslissing:
1. Als lid van de bezwaarschriftencommissie met terugwerkende kracht tot en
met 16 juli 2018 voor een periode van vier jaar te benoemen:
- mevrouw L.E.M. Zalme
- de heer H.M.F.F. Verbeet
- mevrouw J.T. de Vries.
2. Het zittend lid, de heer P.E.M. Franssen vanaf 1 oktober 2018 voor een
periode van vier jaar als voorzitter van de bezwaarschriftencommissie te
(her)benoemen.
3. Mevrouw K. Hoogenboom en de heer A. Braxhoven vanaf 1 oktober 2018
voor een periode van vier jaar als lid en tevens als plaatsvervangend
voorzitter te (her)benoemen.
4. Mevrouw J.A. van Luijk, mevrouw I.G. van den Konink en de heer E.J.W.
Bruinsma, als voorzitter respectievelijk als lid van de
bezwaarschriftencommissie met ingang van 15 augustus 2018 eervol ontslag
te verlenen
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Communicatie na werkbezoek college aan Laagraven
Beslissing:
1. Met bijgaande brief omwonenden te informeren over:
- de evaluatie van het evenement Central Park;
- afspraken en toezeggingen uit het werkbezoek;
- het aanstaande introductiekamp van de Hogeschool Utrecht.
2. Met bijgaande collegebrief ook de raad hierover te informeren
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Schríftelijke vragen ex artikel 36 RvO van de fractie van PvdA inzake verhouding
tussen Makeblijde en Wellant College
Beslissing:
1. Met bijgaande brief de vragen van de fractie van de PvdA inzake
'Verhoudingen Makeblijde en Wellantcollege’ te beantwoorden.
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Verlenging Fondsenwerving Cultuurfonds 2018
Beslissing:
1. De inzet van de kwartiermaker/fondsenwerver voor Cultuurfonds Houten in
2018 voort te zetten.
2. Het hiervoor benodigde incidentele budget van C 10.000 binnen het
programma Samenleving te dekken uit de post Burgerparticipatie en deze
budgetneutrale wijziging te verwerken in de eerstvolgende maandelijkse
begrotingswijziging

Vastgesteld in de collegevergadering van 31 juli 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de burûemeester
de secretaris,

H.S. den Bieman

de Jon
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