Datum vergadering: 30 januari 2018

weeknummer: 05-1

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

dinsdag 30 januari 2018
9:30 uur
collegekamer

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

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

1

Bgm

staf

Concept besluitenlijst van 23 januari 2018 weeknr. 4
Beslissing:
Vast testellen

2

bgm

RO

Beantwoording schríftelijke vragen ex artikel 36 RvO van de fractie van
Christenunie inzake Houten Fairtrade gemeente.
Beslissing:
1. Met bijgaande brief de vragen van de fractie van Christenunie inzake Houten
Fairtrade gemeente te beantwoorden.

Staf

Verklaring i.h.k.v. Vangnetuitkering 2017
Beslissing:
1. Vooruitlopend op de in te dienen aanvraag voor de Vangnetuitkering 2017 te
verklaren dat de in bijgaand memo van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
genoemde (aanvullende) interne en externe maatregelen zijn genomen om
tot verdere tekortreductie bij de bijstandsuitkeringen 2017 te komen.
2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de juistheid van deze
verklaring

Sam

Wijzigingsvoorstellen bijzondere bijstand met ingang van 1 januari 2018
Beslissing:
1. De gewijzigde beleidsregels Individuele bijzondere bijstand WIL met
terugwerkende kracht per 1 januari 2018 vast te stellen waarmee complexe
teksten veranderd, verbeterd of verhelderd worden ten behoeve van de
leesbaarheid.
2. De raad te informeren middels bijgevoegde collegebrief.

BWV18.0009
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Dal

BWV18.0015

4

Dal

BWV18.0033
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Lie

RO

Pilotregeling groene leges 2018-2019
Beslissing:

BWV17.0304,

1.

6

Gee

RO

BWV18.0013

7

Gee

bor

BWV18.0023

8

Lie

Ren

BWV17.0416

Schetsontwerp d.d. 22 september 2017 voor kavel 68b (Van den Berg
Kunststoffen BV) op bedrijventerrein De Meerpaal
Beslissing:
1. In te stemmen met het schetsontwerp d.d. 22 september 2017 voor kavel 68b
(Van den Berg Kunststoffen BV) in fase 4 van het bedrijventerrein De
Meerpaal.
2. De reserveringsfase over te slaan en een grondaanbieding te doen aan Van
den Berg Kunststoffen BV
Rapport monitoring beeldkwaliteit openbare ruimte
Beslissing:
1. De raad middels bijgaande collegebrief (bijlage A) over het onderzoek naar
de beeldkwaliteit van de openbare ruimte te informeren.

staf

Beantwoording schríftelijke vragen van fractie ITH over Persoonsgebonden
budget
Beslissing:
1. Met bijgaande brief de vragen van de fractie ITH inzake de behandeling
aanvraag Persoonsgebonden budget te beantwoorden

Sam

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2017
Beslissing:
1. De tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een
laag inkomen 2017 vast te stellen.
2. In te stemmen met een maximaal budget van C 175.000 voor 2017.
3. De raad te informeren middels bijgevoegde collegebrief.

BVW18.0035

9

De Pilotregeling groene leges 2018-2019 vast te stellen voor legesteruggave
bij Nul-Op-de-Meter-renovaties en voor het plaatsen van zonnepanelen op
gevels van bestaande particuliere woningen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 6 februari 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de burgemeester
de secretaris,

H.S. den Biernan

W.M. de Jong
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