Datum vergadering: 28 november 2017

BWL17 048
Besluitenlijst BenW 28-11-2017

Houten

DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
dinsdag 28 november 2017
9:30 uur
collegekamer

:

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

gemeente

Datum
Aanvang
Plaats

(burgemeester), aanwezig
(loco-gemeentesecretaris), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(wethouder), aanwezig
(gemeentesecretaris), afwezig

f

1

Bgm

BenW

2

bgm

dv

Aangepast vlaggenprotocol 2017
Beslissing:
het aangepaste vlaggenprotocol 2017 vaststellen

ro

Bestuursovereenkomst capaciteitsuitbreiding A27
Beslissing:
1. Met verschillende provincies, gemeenten, waterschappen,
hoogheemraadschap en de Staat een bestuursovereenkomst aan te gaan
betreffende capaciteitsuitbreiding van Rijksweg A27 voor het gedeelte tussen
Houten en Hooipolder.

BWV17.0351

3

Dal

BWV17.0366

Concept besluitenlijst van 21 november 2017 weeknr. 47
Beslissing: Vaststellen

Beslispunten burgemeester
2. Wethouder C. van Dalen volmacht te verlenen om namens de gemeente
Houten de bestuursovereenkomst op 4 december 2017 te ondertekenen.
4

Dal

BWV17.0364

staf

Protocol digitale agressie
Beslissing:
1. Het protocol digitale agressie vast te stellen onder voorbehoud van
instemming van de OR.
2. De bruikbaarheid en werking van het protocol digitale agressie over een jaar
te evalueren.
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5

gee

staf

bwvi 7.0379

weeknummer: 48-2

Transformatie van het kantoorpand “Citadel” aan Koningsspoor 2 t/m 16 in
Houten
Beslissing:
1. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met Bouwbedrijf De Waal Bv voor
transformatie van het kantoorpand “Citadel” aan Koningsspoor 2 t/m 16 te
Houten naar circa 119 woon-appartementen;
2. Percelen grond ter grootte van 79 m2 t.b.v. de tuinen van de toekomstige
woon-appartementen op de begane grond aan de eigenaar van
Koningsspoor 2 t/m 16 te verkopen voor een bedrag van C 5.925,-;
3. Gelet op beslispunt 2 de bijgaande koopovereenkomst met deze koper aan te
gaan;
4. De netto-verkoopopbrengst van deze grondtransactie ad C 5.925,- te storten
in de voorziening BOR via het budget Overdrachten weken derden.
5. De bijdrage voor de plankosten en de bijdrage voor het plaatsen van
afvalcontainers over te boeken naar de post Planontwikkelingen derden van
de Grondexpolitatie;
6. De financiële effecten te verwerken via de eerstvolgende maandelijkse
begrotingswijziging.
Beslispunten Burgemeester:
7. Aan de juridisch adviseurs Staf volmacht te verlenen om de anterieure
overeenkomst (inclusief bijbehorende bijlagen) en de koopovereenkomst
(inclusief bijbehorende bijlagen) te ondertekenen.

6

Lie

2017-101,
bwvi7.0370,

staf

Maandelijkse begrotingswijziging december 2017
Beslissing:
1 De raad voor te stellen om:
De begroting 2017/ 2018 op basis van de volgende wijziging aan te passen:
Begrotingswijziging nr.171157/:
1. Aanpassingen t.b.v. nieuwe buslijnen 43 en 44
2. Personeelsactie Sint Maarten
3. Aanschaf Xential ter vervanging van smartdocuments
4. E-bikes voor brandweervrijwilligers
5. Actieplan opvang en integratie statushouders
6. Middelen voor verbetering brandweerzorg
2. Een verhoging van het krediet beschikbaar te stellen ad C 21.000 voor de
aanschaf van software Xential (ter vervanging van Smartdocuments).
3. Een krediet beschikbaar te stellen ad C 40.000 voor de aanschaf van e-bikes
voor brandweervrijwilligers
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BWV17.0375

weeknummer: 48-3

Verkoop strook grond Loerikseweg 28
Beslissing:
1. Een perceel grond bij Loerikseweg 28 te verkopen;
2. Daartoe de bijgevoegde koopovereenkomst (bijlage 1) aan te gaan;
3. De kosten ten laste te laten komen van het budget voor Overdrachten aan
derden;
Beslispunten burgemeester
4. De juridisch adviseurs Staf te machtigen om de overeenkomst en de
bijbehorende bijlagen te ondertekenen.

8

Lie

ra

Dienstverleningsovereenkomst 2018-2021 RUD en hernieuwd mandaat RUD
Utrecht
Beslissing:
1. De dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht I gemeente Houten voor de
periode van 1 januari 2018 t/m 31 december 2021 aan te gaan en zodoende
in te stemmen een verhoging van de bijdrage van C 157.000 naar ê 185.908,2. Kennis te nemen van de door de RUD Utrecht aangeboden korting van C
7.500,- op de bijdrage voor het jaar 2018 waarmee de bijdrage eenmalig
uitkomt op C178.408,3. De hernieuwde mandaatregeling RUD Utrecht I gemeente Houten vast te
stellen.
4. De raad integraal te informeren tijdens het zienswijzetraject op de kadernota
2019 in januari 2018.

ra

Prestatieafspraken 2018 tussen Viveste, de Huurdersadviesraad en de gemeente
Houten
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de monitoring van de prestatieafspraken met Viveste
voor het jaar 2017;
2. In het kader van de Woningwet op basis van het bod van Viveste
prestatieafspraken 2018 te maken met Viveste en de Huurdersadviesraad;
3. De raad te informeren met bijgevoegde collegebrief.

BWV17.0282

9

ren

BWV17.0361

Beslispunten burgemeester:
Wethouder J. Rensen volmacht te verlenen om namens de gemeente de
prestatieafspraken te ondertekenen
10

ren

BWV17.0358

sam

Prestatieafspraken met woningstichting Lekstede Wonen uit Vianen en
woningcorporatie Habion
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de formele volkshuisvestelijke biedingen die
respectievelijk woningstichting Lekstede Wonen en Habion doen voor het jaar
2018;
2. Geen prestatieafspraken te maken voor het jaar 2018 met respectievelijk
Lekstede Wonen en Habion;
3. Lekstede Wonen en Habion separaat informeren via bijgaande concept
brieven;
4. De raad over het voorgaande te informeren in de loop van het traject om te
komen tot prestatieafspraken met Viveste.
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ro

weeknummer: 48-4

Benoeming voorzitter Urgentiecommissie woonruimteverdeling Houten
Beslissing:
1. De heer W. Molenkamp tot 31 december 2018 te benoemen als voorzitter
van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling Houten.
2. Eind 2018 het functioneren te evalueren en aan de hand daarvan een besluit
te nemen voor het vervolg
3. De financiële effecten van dit besluit (E 3.000,-) te verwerken bij
besluitvorming over de 1e bestuursrapportage 2018

Vastgesteld in de collegevergadering van 5 december 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de burgemeester
de secretaris,

H.S, oen Eseman

W-M. de Jöíĩq
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