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Schríftelijke vragen ex artikel 36 RvO van de fractie van SGP inzake de overlast
van evenementen op het terrein van Down Under.

Beslissing:

BWV18.0198

1.

2

Bgm

dv

Toezichtinformatie archivering in het kader van de wet RGT over 2017
1.

2.
3.

Bgm

BWV18.0207

Met bijgaande brief de vragen van de fractie van de SGP inzake de overlast
van evenementen op het terrein van Down Under te beantwoorden.

Beslissing:

BWV18.0149

3

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

staf

De toezichtinformatie archivering over 2017 vast te stellen, zoals neergelegd
in:
de ingevulde vragenlijst KPI's,
de KPI-rapportage,
het verslag van de gemeente archivaris.
De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde collegebrief.
De informatie beschikbaar te stellen aan de provincie als toezichthoudende
instantie.

Versterking organisatie gemeente Houten en herijking hoofdstructuur en sturing Collegebrief collegeopdracten versterking organisatie gemeente Houten

Beslissing:
1.

Kennis te nemen van het advies van de Ondernemingsraad over de
herijking van de structuur en sturing van de organisatie.
2.
De gemeentesecretaris vragen de intensieve samenwerking met OR
bij implementatie van dit besluit en het programma
organisatieontwikkeling voort te zetten.
3. Het voorgenomen collegebesluit van 17 april jl. om te zetten in een
definitief besluit. Dit betreft de volgende beslispunten:
a.
De herijkte inrichtings- en sturingsprincipes en hoofdstructuur
van de organisatie vast te stellen.
b.
In te stemmen met het herinvesteren van de formatieve en
financiële ruimte die vrijkomt als gevolg van de herijkte
hoofdstructuur.
c.
Het profiel teammanager nieuwe stijl vast te stellen.
d.
Een werkbudget van C 200.000 ter beschikking te stellen voor
het werving- en selectieproces van de sleutelposities en de
mogelijk daaruit voortvloeiende frictiekosten en de dekking van
deze kosten te betrekken bij besluitvorming over
resultaatbestemming 2017.
4. De raad over dit besluit te informeren met een collegebrief.
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Wijzigingsplan Smalspoor 4

Beslissing:

BWV18.0165

1.
2.
a.
b.

3.

5

Gee

weeknummer: 26-2

Sam

Het verslag van de zienswijzeprocedure wijzigingsplan Smalspoor 4, waarbij
geen zienswijzen zijn ingebracht, vast te stellen
Het wijzigingsplan Smalspoor 4 vast te stellen, zoals opgenomen in:
de bij dit voorstel behorende analoge versie
de bij dit voorstel behorende digitale dataset met planidentificatienummer
NL.IMRO.0321.0281LOERIKVI-VSWP en daarmee de bouw van een woning
mogelijk te maken
De anterieure overeenkomst, met afspraken over o.a. vergoeding van
gemeentelijke kosten en duurzaamheid, met de eigenaar van Smalspoor 4
aan te gaan

Schríftelijke vragen fractie D66 inzake heroriëntatie op opdracht, samenwerking
en vormgeving WIL

Beslissing:

BWV18.0208,

Met bijgaande brief de vragen van de fractie van D66 inzake de heroriëntatie op
de opdracht, samenwerking en vormgeving aan WIL te beantwoorden

6

Smi

Sam

BWV18.0209

Sturing en relatie gemeente - stichting sociaal team Houten

Beslissing:
1.
2.
a.
b.
3.

De mandaatregeling stichting Sociaal Team Houten (inclusief register van
mandaten) vast te stellen.
De Uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Houten en de stichting
Sociaal Team Houten vast te stellen, en daarmee:
de ontwikkelopdracht voor het sociaal team;
de ontwikkelopdracht voor het Centrum Jeugd en Gezin
De Verwerkersovereenkomst (inclusief register van verwerkingen) tussen de
gemeente Houten en de stichting Sociaal Team Houten vast te stellen

Vastqesteld in de collegevergadering van 3 juli 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de burgermeester

H.S. den Bieman
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