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Bijlage(n):

Geactualiseerde overzicht van toezeggingen en de voortgang op de moties

Vaststellen overzicht toezeggingen uit rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen en aangenomen moties
Raadsvergadering 10 juli 2018
Volgnr
.
Nr.
1.

Bijlage: Toezeggingen uit de Rondetafelgesprekken
A=Afgehandeld, O=Openstaand
Datum RTG
Onderwerp / Toezegging / Antwoord

Pfh./B.a.

3 juli 2018

C. van Dalen

Onderwerp: Financieel Kader 2019-2022
Voorstelnummer: 2018-042

A/O
A

R. Haesenbos

Debat- en besluitvormende raad d.d. 10 juli 2018
Toezegging(en): N.v.t.
2.

19 juni 2018

Onderwerp: Jaarverslag 2017, Begrotingswijziging 2018, Ontwerp begroting 2019 WIL
Voorstelnummer: 2018-040
Debat- en besluitvormende raad d.d. 28 juni 2018

H. Geerdes

O

T. Pruijsen
J. van Kempen

Toezegging(en):
1. In aanloop naar de formulering van de nieuwe opdrachtverlening van WIL zal het college met de
raad het gesprek aangaan over de wenselijkheid van het opnemen van een expliciet
doelgroepenbeleid.
2. De portefeuillehouder zal een nadere terugkoppeling geven over het gebruik en de bereidheid
tot deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering.
Antwoord(en):
Antwoord op vraag 2
De cijfers van WIL mbt gebruik collectieve zorgverzekering en minimaregelingen worden steeds op een
andere manier berekend. In 2015, bij de genoemde 54%, werden door WIL andere regelingen samen
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gemeten dan de jaren daarna. Zo kon het zijn dat In 2016 regelingen wel zijn meegenomen die in 2015
niet bij de meting werden meegenomen. Dit zorgt ervoor dat de percentages niet met elkaar te
vergelijken zijn. De genoemde 41% is dan ook geen daling geweest. De deelname aan de CZM is juist
de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Ook is er een overstap gemaakt naar een andere
zorgverzekeraar (Menzis). Hiermee kwam ook een andere doelgroep, tot 120% van geldende
bijstandsnorm, in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering met een tegemoetkoming van de
gemeente en mistte WIL bij het berekenen van het bereik cijfers van Stimulansz (er was wel een
schatting gegeven maar de echte cijfers ontbraken 1 jaar bij Stimulansz) waardoor het bereik van de
doelgroep mogelijk te hoog werd weergegeven.
In 2016 is er flink ingezet op de communicatie van de collectieve zorgverzekering en ondersteuning bij
het overstappen. Dit zorgde er in 2017 voor dat in Houten 11% meer polissen van de collectieve
zorgverzekering werden afgesloten. Hiermee zitten we op het landelijke gemiddelde en scoren we in de
regio erg hoog. Dit is ook nader toegelicht in de beantwoording van de technische vragen bij de
jaarstukken van 2017. Mensen kunnen om meerdere redenen niet bereid zijn tot deelname aan de CZM.
Bijvoorbeeld doordat ze op een andere manier al een goede regeling hebben kunnen treffen voor hun
specifieke zorgbehoeften, gehecht zijn aan hun huidige zorgverzekeraar of omdat mensen zich geen
minima voelen en zich mogelijk niet aangesproken voelen. De afgelopen jaren is met succes flink
ingezet op de communicatie om de deelname te bevorderen.

3.

19 juni 2018

Onderwerp: Jaarstukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2017 en programmabegroting VRU 2019
tevens 1e wijziging programmabegroting VRU 2018
Voorstelnummer: 2018-026

W. de Jong

A

G. vd Linden

Besluitvormende raad d.d. 28 juni 2018
Toezegging(en):
1. Er komt nadere informatie over de mate van duurzaamheid van het inkoopbeleid van de VRU
2. De commissie verbonden partijen heeft in haar advies een verzoek gedaan aan de
portefeuillehouder om de gevolgen van de nieuwe beleidsontwikkelingen kritisch te volgen en de
effecten daarvan nauwlettend te beoordelen tegen de achtergrond van een verantwoorde
toekomstige kostenontwikkeling van de VRU in de komende jaren. De portefeuillehouder
reageert hierop welwillend.
Antwoord(en):
Inhoudsopgave Inkoopbeleid van de VRU
1 Inleiding 1
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2 Het Inkoopbeleid 2
2.1 Vier pijlers 2
2.2 De VRU is een integere opdrachtgever 2
2.3 De VRU koopt doelmatig en rechtmatig in 3
2.4 De VRU stelt inkoopsamenwerking voorop 3
2.5 De VRU heeft oog voor duurzaam inkopen, social return en het MKB 4 1
1 Inleiding
De VRU koopt voor circa € 27 miljoen per jaar in bij zo’n 2500 leveranciers en ontvangt hiervoor circa
13.000 facturen. Dit inkoopvolume vraagt om een professionele organisatie van de inkoopfunctie. Het
inkoopbeleid geeft richting aan de inkoopfunctie, zorgt ervoor dat middelen doelmatig en rechtmatig
worden uitgegeven en geeft een basis waarop de inkoopfunctie van de VRU verder geprofessionaliseerd
wordt. Deze inkoopfunctie focust enerzijds op de VRU als één organisatie die via één loket gezamenlijk
inkoopt en anderzijds op de buitenwereld. Inkoopsamenwerking met andere organisaties staat hoog op
de agenda.
Bij dit alles staat doelmatig en rechtmatig inkopen voorop. De VRU geeft via het inkoopbeleid ook
aandacht aan duurzaam inkopen, ‘social return’ en aan de positie van het MKB.
Met het inkoopbeleid geeft de VRU richting op een hoog aggregatieniveau, het zijn de belangrijkste
keuzes en uitgangspunten voor de VRU aangaande haar inkoopfunctie. Het inkoopbeleid is vastgesteld
door het dagelijks bestuur. De staat van de organisatieontwikkeling en de aard van de organisatie
vragen om een flexibel beleid. De algemeen directeur voert dit beleid uit en stelt ten behoeve daarvan
nadere procedures vast.
Daarbij kan worden gedacht aan een beschrijving van de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden binnen inkoopprocessen in de organisatie.
Het Inkoopbeleid VRU geldt voor onbepaalde duur. 2
2.5 De VRU heeft oog voor duurzaam inkopen, social return en het MKB
Beleidskeuze is dat de VRU oog heeft voor duurzaam inkopen, bij wil dragen aan social return en het
MKB een eerlijke kans wil bieden.
Hiertoe zal de VRU:

duurzaam inkopen, dat betekent bij opdrachten van enige omvang, doch zeker bij opdrachten
met een waarde boven € 100.000,-:

bij voorkeur functioneel specificeren;

zo veel als mogelijk en wenselijk standaardiseren;

de kosten van een opdracht zo veel als mogelijk integraal benaderen (‘Total Cost of Ownership’:
TCO);

gebruikmaken van kennis en innovatie van de markt, en

de minimumeisen binnen de duurzaamheidseisen van actuele door Pianoo* beschreven
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4.

19 juni 2018

inkooppakketten als ondergrens hanteren;
Binnen een aantal specifieke overeenkomsten ruimte bieden aan mensen met een achterstand
op de arbeidsmarkt (‘social return’);
Het bieden van kansen aan het MKB concreet benoemen in haar inkooppakketstrategieën.

Toelichting:
De bovengenoemde aspecten worden door de algemeen directeur nader uitgewerkt.
Betreft duurzaam inkopen: dit zal met name zijn uitwerking binnen inkooppakketstrategieën. Duurzaam
inkopen is een breed begrip en kan (en moet) per aanbesteding anders ingevuld worden. De VRU trekt
hierbij tevens op met de ontwikkelingen ter zake binnen de landelijk inkopende organisatie (IFV).
Betreft social return: het is niet doelmatig en ook niet realistisch om het aspect van social return in alle
overeenkomsten van de VRU een plek te geven. De VRU kiest er voor dit aspect bij de overeenkomsten
waarbij dit mogelijk is concreet vorm te geven door bij het verstrekken van deze inkoopopdrachten de
opdrachtnemer te stimuleren of verplichten, om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij
de uitvoering van de opdracht.
Betreft de kansen voor het MKB: de Aanbestedingswet 2012 vraagt aan opdrachtgevers concreet
aandacht te schenken aan de positie van het MKB. De VRU heeft, indien mogelijk, oog voor dit aspect
en geeft dit ook een plaats geven in haar inkooppakketstrategieën. Dit kan bijvoorbeeld door het stellen
van lagere eisen aan de omvang van een leverancier of het opdelen van opdrachten in meerdere
deelopdrachten.
* Pianoo is het Expertisecentrum Aanbesteden en geeft handvaten om duurzaam inkopen te
bevorderen. Voor circa 70 inkooppakketten zijn concrete criteria opgesteld.
Onderwerp: Jaarstukken 2017 - resultaatbepaling
Voorstelnummer: 2018-028

C. van Dalen

O

R. van Engeland

Debat- en besluitvormende raad d.d. 28 juni 2018
Toezegging(en):
1. Het onderwerp Buurtgezinnen, de aanpak en de pilot, wordt een keer geagendeerd voor een
bijpraatavond.
2. De portefeuillehouder is bereid te onderzoeken of de verduurzaming van de openbare verlichting
versneld kan worden
3. De heer De Jong kan desgewenst inzage krijgen in het jaarplan 2018 Onderhoud
kapitaalgoederen.
Antwoord(en):
2.

Het is een goed initiatief om te onderzoeken of de openbare verlichting versneld kan worden
vervangen. Beleidskeuzes, politieke wensen, de huidige stand van onderhoud inclusief
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verwachting
van de technieken in de (nabije) toekomst en het aanbesteden van het beheer worden
hier in mee
afgewogen. In de aankomende periode en 2019 worden al voorbereidingen getroffen
voor een nieuwe
aanbesteding van de openbare verlichting in 2021. Dit in de vorm van
inventariseren van mogelijke
aanbestedingswijze.
3. Het jaarplan Beheer Openbare Ruimte is ter inzage bij de Griffie gelegd en de heer De Jong is
daarvan op de hoogte gesteld.
5.

19 juni 2018

Onderwerp: Jaarstukken 2017 - resultaatbestemming
Voorstelnummer: 2018-030

C. van Dalen

A

R. van Engeland

Debat- en besluitvormende raad d.d. 28 juni 2018

6.

19 juni 2018

Toezegging(en):
Geen
Onderwerp: Eerste bestuursrapportage (BERAP) 2018
Voorstelnummer: 2018-033

C. van Dalen

A

C. Kemperman

Besluitvormende raad d.d. 28 juni 2018

7.

8.

9.

19 juni 2018

19 juni 2018

19 juni 2018

Toezegging(en):
Geen
Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen permanent zonnepark nabij Groenedijkje 7a te ’t Goy
Voorstelnummer: 2018-031
Besluitvormende raad d.d. 10 juli 2018
Toezegging(en):
Geen
Onderwerp: Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen bouw twee woningen Odijkseweg 60
Voorstelnummer: 2018-037
Besluitvormende raad d.d. 10 juli 2018
Toezegging(en):
Geen
Onderwerp: Bestemmingsplan partiële herziening Sport- en Werklandschap Meerpaal
Voorstelnummer: 2018-034
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A
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Debat- en besluitvormende raad d.d. 10 juli 2018
Toezegging(en):
1. In de bijlage “regels” bij het bestemmingsplan, wordt op pagina 7 melding gemaakt van een
toevoeging sub g in art. 6.2.1. Deze luidt: de afstand van gebouwen tot de achterste
perceelgrens bedraagt tenminste 5 meter. Nagevraagd zal worden waarom dit is/ waarvoor dit
dient.

Antwoord(en):
Met deze toevoeging in de regels wordt een strook van minimaal 5 meter achter de (toekomstige)
gebouwen en de perceelgrenzen vrijgehouden van bebouwing. Naast een ruimtelijke reden (namelijk
ruimte houden tussen de bebouwing en perceelgrens) is dit tevens in het belang van de brandveiligheid
en calamiteitenbestrijding (bereikbaarheid voor de hulpdiensten) . De vraag uit de RTG was echter wat
specifieker namelijk: op welke manier het bestemmingsplan waarborgt dat die strook ook t.b.v.
calamiteiten gebruikt/ingericht wordt? Hierover het volgende: Het bestemmingsplan regelt alleen de
bebouwingsvrijestrook van 5 meter. Het bestemmingsplan gaat verder niet over de exacte inrichting van
die strook (zoals bijv. het al dan niet aanleggen van verharding in die strook). Daar is het
bestemmingsplan ook niet voor bedoeld, want dat soort aspecten zijn ‘ruimtelijk ‘ niet direct relevant. De
inrichting van de strook wordt wel opgenomen in de omgevingsvergunningen die in de toekomst
verleend gaan worden aan de te vestigen bedrijven. Deze vergunningen omvatten de gebouwen i.c.m.
de inrichting van de uit te geven percelen. De VRU doet (i.h.k.v. calamiteiten) een check op deze
vergunningen voordat deze verleend worden. Zonder akkoord van de VRU geen vergunning. Bovendien
volgt er nog een check door VRU ter plaatse vlak voor oplevering van een pand/perceel.
10. 19 juni 2018

Onderwerp: Kokermolen 10-16 Houten, transformatie kantoorpand t.b.v, sloop en nieuwbouw 36 appt.
Voorstelnummer: 2018-041
Debat- en besluitvormende raad d.d. 10 juli 2018

H. Geerdes

O

L. FassotteBams

Toezegging(en):
1. Er worden diverse vragen gesteld die de wethouder zal voorleggen aan de projectontwikkelaar.
De projectontwikkelaar is aanwezig in de zaal en heeft de vragen ter plekke beantwoord
2. De wethouder zegt toe zich in te willen zetten om zoveel mogelijk woningen toegewezen te
krijgen aan Houtense woningzoekenden. Hij geeft hierbij wel aan dat hij zich heeft houden aan
regionale afspraken en dat Houten geen lokaal toewijzingsbeleid zal ontwikkelen.
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11. 29 mei 2018

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019 Jaarstukken 2017 GGDrU
Voorstelnummer: 2018-020

J. Rensen

O

M. v.d. Bosch

Besluitvormende raad d.d. 12 juni 2018
Toezegging(en):
 Over de evaluatie van het decentraal loket zal de raad t.z.t. worden geïnformeerd
 Een aantal gestelde vragen zullen nader worden uitgezocht en vóór de raadsvergadering via de
griffie ter beschikking worden gesteld aan alle raads- en commissieleden.
 De samenwerking tussen de GGD en de VRU wordt momenteel uitgewerkt. De raad wordt
hierover t.z.t. geïnformeerd.
Antwoord
1. Waarom is het aantal kinderen dat bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ‘in zorg’ is hoger dan het
aantal kinderen dat ‘in beeld’ is? Zou dit niet juist andersom moeten zijn?
In 2017 waren er 206.182 kinderen ‘in beeld’. Het aantal kinderen ‘in zorg’ bij GGDrU is hoger, namelijk
220.232. In reguliere contactmomenten -of op indicatie- volgt de JGZ systematisch de lichamelijke,
psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. De JGZ beoordeelt de ontwikkeling
in relatie tot de sociale, pedagogische en fysieke omgeving van de kinderen en jongeren en het gezin
waarin ze opgroeien. De JGZ geeft advies, begeleidt, ondersteunt en stelt gerust.
‘In zorg’ betekent dat het kind wel bekend is bij de JGZ en ook zorg ontvangt maar niet volgens de
definitie ‘bereik’. Het kind is minder vaak dan het vereiste aantal keer gezien, bijvoorbeeld omdat
afspraken frequent worden afgezegd. De huidige praktijk van zorg bestaat echter steeds meer uit niet
alleen het zien van kinderen tijdens een regulier contactmoment maar ook uit e-mailcontacten,
inloopspreekuren, digitale voorlichting etc. Dit betekent dat het verschil tussen het aantal kinderen ‘in
beeld’ en ‘in zorg’ steeds kleiner is geworden de laatste jaren.
2. Wat gaat er in 2019 meer aan gezondheidsbevordering gedaan worden dan in 2018?
Uit de tabel op pagina 17 'wat gaat het kosten' blijkt een stijging van 712k (2018-raming) naar 981k
(2019-raming).
Deze wijzigingen hebben geen effect op de gemeente bijdragen. Navraag bij de GGDrU leert dat deze
bedragen (met name) betrekking hebben op derde partijen, waaronder:
- Opbrengst voor de Makelaar ‘Jong Leren eten’ van de Rijksdienst voor ondernemend
Nederland; in de periode 2018-2020 neemt GGDrU deel aan een programma, dat pas met
ingang van 2019 is opgenomen in de begroting onder Gezondheidsbevordering (categorie
Gezondere wijken en scholen).
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-

Seksuele gezondheid (exclusief de SOA-bestrijding); in 2019 wordt, in tegenstelling tot 2018,
rekening gehouden met opbrengsten voor E-health vanuit GGD GHOR en een vergoeding
vanuit de Hogeschool Utrecht voor een opleiding van een verpleegkundige.
Nogmaals: deze kosten en opbrengsten hebben geen invloed op de bijdrage van de gemeente.
3. Zodra er meer informatie beschikbaar is vanuit de GGDrU, zal de raad geïnformeerd worden over:
 Evaluatie Jeugdgezondheidszorg
 Samenwerking VRU en GGDrU
 Financiële consequenties ombuigingsplan voor gemeenten
12. 20 februari
2018

13. 20 februari

Onderwerp: Regionale aangelegenheden

O

Toezegging:
Naar aanleiding van het verslag “ Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad CO2 neutraal?” waarin
gesproken wordt over de alternatieven van gas, is de fractie van de CU benieuwd op welke alternatieven
wordt gedoeld. Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
Onderwerp: Rondvraag VVD

O

De VVD fractie hoorde afgelopen week berichten van verontruste bewoners uit Schalkwijk over een
zendmast (zie onderstaande foto). Deze is vorige week dinsdag 13 februari neergezet langs de
Tetwijkseweg, maar een vergunning hiervoor lijkt te ontbreken.
Graag horen wij van het college antwoord op de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van de plaatsing van deze zendmast op 13 februari?
2. Klopt het dat hier geen vergunning voor is aangevraagd (en toegekend)?
Als er inderdaad geen vergunning is: Hoe gaat het college hier dan nu verder mee om? Is het college
net als de VVD van mening dat een zendmast niet zomaar zonder vergunning neergezet mag worden en
gaat het nu handhaven?

14. 30 januari
2018

Het schriftelijke antwoord wordt nagezonden. Het klopt dat de vergunning nog niet is verleend. De
aanvraag dateert van 13/2. Op 27/2 komt het advies van het zgn. planteam. Bij een positief advies wordt
de vergunning verleend, zo niet dan zal de gemeente handhaven. TMobile is op gesprek uitgenodigd
voor het geven van tekst en uitleg.
Onderwerp: Kaderbrief GGDrU 2019
Voorstelnummer: 2018-001
Besluitvormende raad d.d. 13 februari 2018
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Toezegging:
Zodra de uitkomsten van de aanbestedingen bekend zijn en vóór verwerking hiervan in de begroting, wil
de raad graag (vertrouwelijk) worden bijgepraat door de directeur van de GGDrU.
Antwoorden:
15. 30 januari
2018

Onderwerp: Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning
Voorstelnummer: 2018-005
Besluitvormende raad d.d. 13 februari 2018

O

J. Rensen
F. Wouters

Toezegging:
Wethouder Van Liere neemt de opmerking over één verordening voor het sociaal domein mee naar de
verantwoordelijk wethouder.
Antwoorden:
16. 9 januari
2018

Onderwerp: Spreekrecht voor Burgers
2 insprekers maken gebruik van het spreekrecht. Beide over veevoederbedrijf Van Gorp.
18GR0003 en 18GR0014

C. van Dalen

O

H. Geerdes

O

Toezeggingen:
De wethouder zegt toe de raad, vóór besluitvorming, te informeren.
Antwoorden:
17. 9 januari
2018

Onderwerp: Woningbouw Tuurdijk ‘t Goy
Voorstelnummer: 2017-105
Debat- en besluitvormende raad d.d. 23 januari 2018

M. Raijmakers

Toezegging:
1. De beschikbare doorrekeningen van verschillende woningtypen worden ter inzage gelegd;
2. Aan de startnotitie wordt toegevoegd dat het aanwezige instrumentarium om voorrang te kunnen
geven aan inwoners met een kernbinding maximaal wordt benut;
3. Nagegaan wordt nog of de wet- en regelgeving het toelaat om de woningen te bestemmen voor
inwoners uit 't Goy;
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4. Aan de startnotitie wordt een nadere onderbouwing toegevoegd dat de woningbouw niet in strijd
is met het beleid tav. spuitzones;
5. Zodra de bodemrapportages beschikbaar zijn worden deze ter beschikking gesteld, bij voorkeur
vóór de raadsvergadering.

18. 9 januari
2018

Antwoorden:
1. De geheime doorrekeningen van verschillende woningtypen zijn aan het raadsvoorstel
toegevoegd.
Onderwerp: Rondvraag

O

GroenLinks vuurwerk
Voor de derde jaar op rij heeft GroenLinks Houten een meldpunt voor vuurwerkoverlast opengesteld. De
rapportage hiervan is met deze rondvraag meegestuurd. GroenLinks heeft de volgende vragen
1. Zijn er bij de gemeente Houten meldingen binnengekomen van schade, overlast, gewonden of
incidenten? Welke waren deze?
Bij het telefonisch informatiecentrum van de gemeente zijn in de periode vanaf 1 november tot
en met 28 december in totaal 5 meldingen binnengekomen, waarvan 2 van dezelfde melder. De
eerste melding kwam op 2 november, daarna op 19 december één en vervolgens op 28
december drie. Betrof in alle gevallen overlast door het afsteken van vuurwerk.
2. Hoeveel financiële schade door vuurwerk was er deze jaarwisseling?
Dit is nog niet bekend. De indruk op dit moment is dat er minder vernielingen zijn gepleegd in de
openbare ruimte dan vorig jaar.
3. Wat is volgens het college het algemene beeld van de jaarwisseling qua overlast door
vuurwerk? Komt dit beeld overeen met de bevindingen uit de rapportage?
Op basis van de nu bekende informatie vanuit politie en brandweer kan worden gesproken van
een rustige jaarwisseling. Politie noch brandweer maken melding van overlastincidenten door
vuurwerk. Dit betekent uiteraard niet dat er geen overlast is ondervonden door Houtense
inwoners.
4. Bij het meldpunt zijn er een aantal meldingen binnengekomen van vuurwerk die afgestoken werd
in de vuurwerkvrije zones. In welke mate is hier gehandhaafd?
De vuurwerkzones vormen een onderdeel van de verhoogde surveillancerondes van politie en
boa’s. Verder is er op basis van meldingen gehandhaafd. Het probleem van handhaving is dat
het bijna ondoenlijk is om overtreders op heterdaad in de kraag te vatten.
5. Het aantal vuurwerkvrije zones was lager dan het voorgaande jaar; zo was bij de kinderboerderij
dit jaar geen vuurwerkvrije zone. Wat is de reden van dat er dit jaar minder zones waren?
Het aantal vuurwerkvrije zones is niet bijgesteld ten opzichte van vorig jaar. Ook dit jaar was er
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bij de kinderboerderij sprake van een vuurwerkvrije zone. Deze zone is daarbij wat verder
vergroot op basis van de inrichting van de openbare ruimte. Dit betekent ook dat de borden op
een iets andere locatie hebben gestaan dan vorig jaar.
Antwoorden:
19. 14 en 21
november
2017

Onderwerp: Toekomst Fort Honswijk
Voorstelnummer: 2017-079

H. Geerdes

O

H. Boerma

Toezeggingen 14 november:
1. De portefeuillehouder zal de raad nog de benodigde stukken toe zenden, waaronder in ieder
geval het Concept Jaarronde flora- en faunaonderzoek en het Concept cultuur historische
leidraad.
2. Onderwerp wordt aangehouden. De agendacommissie wordt gevraagd een nieuwe RTG
behandeling in te plannen.
3. De portefeuillehouder zal bezien of het voorstel opgeknipt kan worden in het Plan van aanpak
en De oprichting van de Stichting.
Toezeggingen 21 november:
4. De raad wordt betrokken in het proces om te komen tot het masterplan. De stichting krijgt de
opdracht om het masterplan door de raad te laten vaststellen;
5. De raad ontvangt begin volgende week een nadere onderbouwing van het geraamde bedrag
van ruim 5 miljoen aan directe bestedingen;
6. Het plan van aanpak wordt nagelopen op incongruenties ten opzichte van de tekst van de
statuten van de stichting.
7. De portefeuillehouder zegt toe de lijst met gevraagde documenten en informatie zoals verwoord
door de fracties GL, SGP, HA en ITH in het emailbericht van 15 november jl. na te lopen en te
bezien hoe en waar dit terug kan komen in het proces om te komen tot het masterplan.

20. 14 november
2017

Antwoorden:.
1. Donderdag 16 november toegevoegd aan het raadsvoorstel
2. Voortzetting van de RTG vindt plaats op 21 november 2017
https://bis.houten.nl/bis/pdf/document/downloadPdf/collegebrief-pva-fort-honswijk-reactie-optoezeggingen-in-rtg-van-7-december-2017/
Onderwerp: Uitnodigingskader zonnevelden
Voorstelnummer: 2017-094

M. van Liere

O

M. Harms

Debat- en besluitvormende raad d.d. 28 november 2017
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Toezegging:
1. De portefeuillehouder zegt toe met initiatiefnemers afspraken te maken over een "duurzame
opruimplicht" van de panelen na afloop van de levensduur. Dit kan niet in de vergunning maar
bijvoorbeeld wel in een overeenkomst.
Antwoorden:.
21. 31 oktober
2017

Onderwerp: Begroting 2018
Voorstelnummer: 2017-086

M. van Liere /
College

Debat- en besluitvormende raad d.d. 7 november 2017

R. van Engeland

O

Toezeggingen:
1. Portefeuillehouder Van Dalen zal bezien of de informatie over de fietspaden, waaronder het
fietspad Goyerbrug en de lijst met prioriteiten van de ontbrekende schakels, maandag voor de
fractievergaderingen kan worden toegezonden. Het betreft uitvoering van een toezegging bij de
perspectiefnota;
2. Het integrale plan met betrekking tot de aansluiting A12 wordt nog deze collegeperiode aan de
raad gezonden;
3. In het overdrachtsdocument tbv. het nieuwe college wordt de aanbeveling opgenomen om in de
begroting voor 2019 beter inzichtelijk te maken hoe de mutaties in de reserves verlopen door
een verbinding met de onderliggende raadsbesluiten op te nemen.

22. 24 oktober
2017

Antwoord:
1. Afgedaan
2.
3.
Onderwerp: Ontwikkeling Hofstad III (Grassen Noord)
Voorstelnummer: 2017-089

H. Geerdes

O

P. Bos

Besluitvormende raad d.d. 7 november 2017
Toezeggingen:
1. Het aanbieden van het exploitatie plan aan de raad staat gepland voor april/mei 2018.
2. In het ontwerp van de openbare ruimte zal worden gekeken naar de mogelijkheden van een
“inclusieve” toegankelijke buitenruimte.
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Antwoorden:.
23. 26
september
2017

Onderwerp: Ruimtelijke-economische koers U10
Voorstelnummer: 2017-077

H. Geerdes

O

R. Stinissen

Besluitvormende raad d.d. 10 oktober 2017
Toezeggingen:
De portefeuillehouder zal bezien of er binnen de U10 processen een evaluatie moment kan worden
ingebouwd. Voor wat betreft de positie van Houten mbt. de koers zal de raad structureel (jaarlijks)
worden bijgepraat.
Antwoord:
24. 5 september
2017

Onderwerp: Programma Ruimte 2017-2019
Voorstelnummer: 2017-071

H. Geerdes

O

D. Smeets

Debat- en Besluitvormende raad d.d. 19 september 2017
Toezeggingen:
1. De vragen van de leden Biesheuvel en Pelleboer worden schriftelijk ingediend en schriftelijk
beantwoord met afschrift aan de raad;
2. In de uitvoeringsagenda zal worden bekeken op welke wijze terugkoppeling aan de raad kan
plaatsvinden over het doorlopen participatie traject, bijvoorbeeld in de vorm van een format;
3. De portefeuillehouder zal het programma Ruimte doorlopen om te bezien in hoeverre een
voorschot wordt genomen op nog vast te stellen beleid, met name voor wat betreft de inrichting
van zonnevelden;
4. Er wordt nog gekeken naar een tekstuele aanpassing van het gestelde op pagina 37 onder
doelstelling B voor wat betreft de inzet op een gelijk blijvend winkeloppervlak;
5. Het document Beheereisen inrichting openbare ruimte (BIOR) wordt toegevoegd aan de
stukken.
Antwoord:
1. afgedaan
2.
3.
4.
5. afgedaan
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25. 21 februari
2017

Onderwerp: Toekomst schoollocaties Houten Noordwest
Voorstelnummer: 2017-010

H. Geerdes

O

J. Temmink

Debat- en Besluitvormende raad d.d. 21 maart 2017
Toezeggingen:
 Mbt Montessorionderwijs zegt de wethouder toe aanvullend onderzoek te doen naar andere
financieringsmogelijkheden voor een unilocatie.
 Mbt Montessorionderwijs: zegt de wethouder toe nog eens te kijken naar wat de potentiele
opbrengst zal zijn van de locaties Vikingenpoort en Korenmolen indien er een unilocatie
gebouwd zou worden.
Antwoord:
26. 7 februari
2017

Onderwerp: Lokaal actieplan Houtense Werktafel 2017-2018 (Meedoen naar Vermogen in Houten)
Voorstelnummer: 2016-085

C. van Dalen

O

J. van Kempen

Debat- en Besluitvormende raad d.d. 14 februari 2017
Toezeggingen:
Portefeuillehouder Van Dalen zegt toe:
- De raad ontvangt in april een voorstel mbt. beschutte werkplekken;
- Er komt tzt. een afzonderlijke rapportage voor de raad over de resultaten van de Lokale
Houtense Werktafel;
- Welwillend te zijn om te bekijken of de raad tzt. in de vorm van een soort werkbezoek kennis kan
maken met de netwerkalliantie

27. 26-01-2016

Antwoord:
1. In verband met een afstemmingsoverleg op 23 februari met de poho’s W&I in Lekstroomverband
en het vervolgtraject waarbij in ieder geval ook een advies van de ASD gevraagd dient te
worden, is een voorstel in april niet haalbaar. Verwacht wordt dat in het tweede kwartaal een
raadsvoorstel aangeleverd kan worden.
Onderwerp: Visie op sport en bewegen in Houten in 2025
Voorstelnummer: 2015-058
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Debat- en besluitvormende raad d.d. 9 februari 2016
Toezeggingen:
1. de portefeuillehouder zal bezien of de rol van de particuliere sportvoorzieningen (denk aan
sportscholen/fitness centra en bezoekers zwembad) in het stuk voldoende tot uiting komt;
2. De inrichting van de openbare ruimte voor de beoefening van sport is niet alleen gericht op de
jonge en vitale inwoners, maar ziet op alle doelgroepen;
3. In het onderzoek naar de benodigde accommodaties komt ook een financiële vertaling, hierbij
kunnen de kosten van de hardware mogelijk worden meegenomen. Gestreefd wordt om deze
gegevens aan te leveren voor de behandeling van de perspectiefnota;
4. De raad ontvangt de verenigingenmonitor
5. de vraag over de inzet van de vakleerkracht wordt schriftelijk beantwoord;
6. Het opstellen van de uitvoeringsplannen is een collegebevoegdheid, maar zal in samenwerking
met de raad worden opgesteld.
Antwoorden:
Vragen 1 tm 5 zijn beantwoord

Bijlage: Overzicht toezeggingen raadsvergaderingen 30 juni 2015 t/m 12 juni 2018
Volgnr.

Datum raad

Voorstelnummer Agendapunt

Toezegging

1.

12 juni 2018

N.v.t.

Er zijn geen toezeggingen gedaan in de
raadsvergadering van 12-06-2018.

A

2.

15 mei 2018

N.v.t.

Er zijn geen toezeggingen gedaan in de
raadsvergadering van 15-05-2018.

A

3.

29 maart
2018

N.v.t.

Er zijn geen toezeggingen gedaan in de
raadsvergadering van 29-03-2018.

A

4.

27 maart
2018

N.v.t.

Er zijn geen toezeggingen gedaan in de
raadsvergadering van 27-03-2018.

A
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5.

6 maart
2018

N.v.t.

Er zijn geen toezeggingen gedaan in de
raadsvergadering van 06-03-2018.

6.

13 februari
2018

6. Moties vreemd aan
de orde van de dag

Het college stelt een feitenrelaas op mbt. de
controles en het toezicht op de bouw van
Schoneveld.

J.C.H.
Rensen

7.

13 februari
2018

6. Moties vreemd aan
de orde van de dag

Het uitvoeren van een second opinion kan
parallel lopen met starten van de
bouwwerkzaamheden in mei 2018.

J.C.H.
Rensen

8.

23 januari
2017

4. 2017-105
Woningbouw Tuurdijk ’t
Goy

Als er in het overleg met inwoners problemen
opduiken met de financiering, meldt het college
dit zo snel mogelijk aan de raad.

C. van Dalen

9.

19
december
2017

N.v.t.

Er zijn geen toezeggingen gedaan in de
raadsvergadering van 19-12-2017.

N.v.t.

10.

28
november
2017

4. 2017-094
Uitnodigingskader
zonnevelden

De portefeuillehouder zegt toe met
initiatiefnemers afspraken te maken over een
"duurzame opruimplicht" van de panelen na
afloop van de levensduur.

M. van Liere

11.

28
november
2017

4. 2017-094
Uitnodigingskader
zonnevelden

De portefeuillehouder zegt toe flexibel om te
zullen gaan met de evaluatiedatum. Evaluatie
geschiedt eerder indien daar aanleiding toe is.

M. van Liere

12.

28
november
2017

4. 2017-094
Uitnodigingskader
zonnevelden

Initiatieven als Opgewekt Houten en Groen
Zonnig Houten en initiatiefnemers die
voorstander zijn van de zgn. postcoderoos
worden van harte bij de verdere processen
betrokken.

M. van Liere

13.

7 november

4. 2017-086 Begroting

De voorzitter wil de fractievoorzitters graag

W. de Jong
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2017

2018

bijpraten over de individuele casus Michael P.
Over hoe om te gaan met soortgelijke gevallen
in de toekomst en de informatieverstrekking, wil
hij het gesprek met de raad voeren.

14.

7 november
2017

4. 2017-086 Begroting
2018

In de klankbordgroep Sociaal Domein van 21
november a.s. wordt de raad bijgepraat over de
stand van zaken Jeugdbeleid (tekorten en
inverdieneffecten). Ook zal de raad hierover een
collegebrief ontvangen.

C. van Dalen

15.

7 november
2017

4. 2017-086 Begroting
2018

De ondergrens voor de algemene beklemde
reserve is € 21,8 mln.. Door de vaststelling van
de perspectiefnota 2018 heeft de raad impliciet
ingestemd met dit financiële kader. In het
overdrachtsdocument 2018 zal dit onderwerp
als een van de financiële uitgangspunten
nogmaals worden opgenomen. In de volgende
collegeperiode zullen hier heldere afspraken
over gemaakt moeten worden met de nieuwe
raad.

M. van Liere

16.

7 november
2017

4. 2017-086 Begroting
2018

De raad ontvangt voortaan heldere en duidelijke
cijfers mbt. het beschut werk voor de gemeente
Houten.

C. van Dalen

17.

10 oktober
2017

4. 2017-063
Mobiliteitsvisie Eiland
van Schalkwijk

De eerste evaluatie met betrekking tot de
realisatie van de visie zal over uiterlijk 1 jaar
zijn.

C. van Dalen

18.

10 oktober
2017

4. 2017-063
Mobiliteitsvisie Eiland
van Schalkwijk

Het college streeft naar zeer duurzame
busverbindingen op het eiland, liefst met
elektrische vormen van vervoer zijn daarbij zeer
welkom.

C. van Dalen
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19.

10 oktober
2017

4. 2017-063
Mobiliteitsvisie Eiland
van Schalkwijk

Milieuaspecten zullen worden meegenomen.

C. van Dalen

20.

10 oktober
2017

4. 2017-063
Mobiliteitsvisie Eiland
van Schalkwijk

Over de busverbindingen en de fietsverbinding
langs het spoor wordt met
betrokkenen/gebruikers overlegd.

C. van Dalen

21.

10 oktober
2017

4. 2017-063
Mobiliteitsvisie Eiland
van Schalkwijk

Dynamische parkeerbewegwijzering zal worden
bekeken en zo mogelijk naar voren gehaald
worden.

C. van Dalen

22.

10 oktober
2017

4. 2017-063
Mobiliteitsvisie Eiland
van Schalkwijk

Aandachtspunten mbt camerapoorten zullen
worden meegenomen en als dit instrument
terugkomt, komt het ook terug naar de raad.

C. van Dalen

23.

10 oktober
2017

4. 2017-063
Mobiliteitsvisie Eiland
van Schalkwijk

Het college zal de tijd nemen en de ontwikkeling
op het eiland afwachten alvorens over te gaan
tot de zgn. knip.

C. van Dalen

24.

19
september
2017

5. 2017-057
Ontwikkeling 6
huurappartementen De
Haag

De portefeuillehouder zegt toe dat de raad een
terugkoppeling ontvangt over de wijze waarop
de
duurzaamheidsmaatregelen
zijn
gerealiseerd.

M. van Liere

25.

19
september
2017

5. 2017-057
Ontwikkeling 6
huurappartementen De
Haag

De portefeuillehouder zal in gesprek gaan met
de insprekers tijdens het RTG over de
verkeersveiligheid.

M. van Liere

26.

19
september
2017

6. Nota van
aandachtspunten
recreatief knooppunt ’t
Waal

De portefeuillehouder kijkt na of en op welke
wijze er uitvoering is gegeven aan de motie over
concretiseren van gemeentelijke investeringen
in het programma Duurzaam (066-2016).

M. van Liere
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27.

19
september
2017

6. Nota van
aandachtspunten
recreatief knooppunt ’t
Waal

De portefeuillehouder zal zich binnen deze
collegeperiode inspannen om overeenstemming
te verkrijgen met de stichting Leefbaarheid Tull
en ‘t Waal.

M. van Liere

28.

19
september
2017

6. Nota van
aandachtspunten
recreatief knooppunt ’t
Waal

Het borgen van de natuurwaarden zal onderdeel
uitmaken van het op te stellen
bestemmingsplan.

M. van Liere

29.

19
september
2017

8. Programma Ruimte
2017-2019

De portefeuillehouder zegt toe dat aan de
stamtafel ook belangenorganisaties en
natuurorganisaties deelnemen.

H.J.C.
Geerdes

30.

19
september
2017

8. Programma Ruimte
2017-2019

Het projectplan aan de raad zal een uitgebreid
participatieverslag bevatten.

H.J.C.
Geerdes

31.

19
september
2017

8. Programma Ruimte
2017-2019

De portefeuillehouder wil bezien of de
implementatie van een Bewoners Effect
Rapportage aan de orde kan zijn. De raad wordt
hierover op de volgende bijpraatavond Ruimte
geïnformeerd.

H.J.C.
Geerdes

32.

19
september
2017

8. Programma Ruimte
2017-2019

De wethouder zal de raad nog informeren over
hoe taakstellingen zoals de ombouw van 2000
woningen in de prestatieafspraken verwerkt zijn.

J.C.H.
Rensen

33.

6 juli 2017

3. 2017-056 Herijking
armoedebeleid

Het college betrekt de Stichting Leergeld bij de
bestemming van de Klijnsmagelden.

C. van Dalen

34.

6 juli 2017

3. 2017-056 Herijking
armoedebeleid

De groep 50+ krijgt geen primaire focus maar
krijgt conform een eerder gedane toezegging dit
najaar wel aandacht in de bijeenkomsten van de
Houtense Werktafel.

C. van Dalen
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35.

6 juli 2017

3. 2017-056 Herijking
armoedebeleid

De SGP wordt geïnformeerd over wat er met
haar schriftelijke vragen inzake Quiet 500 is
gedaan.

C. van Dalen

36.

6 juli 2017

3. 2017-056 Herijking
armoedebeleid

De raad krijgt de afspraken met het veld over
het uitvoeringsprogramma tot en met 2020 nog
voorgelegd. Dat wordt niet reeds voor de
begroting, maar wel uiterlijk eind dit jaar.

C. van Dalen

37.

6 juli 2017

4. Motie vreemd aan de
orde van de dag m.b.t.
Proef aangepast
draaiprogramma
Houtense windmolens

Als een proef met een aangepast draairegime
extra opbrengsten genereert zal de
portefeuillehouder Eneco vragen of zij bereid is
zich te houden aan haar uitspraak
dienaangaande op de bijeenkomst van 8
februari dit jaar.

M. van Liere

38.

4 juli 2017

4. 2017-060
Perspectiefnota 2018

De raad krijgt in de tweede helft van dit jaar voor
de begroting een herijkte prioritering van alle
ontbrekende schakels in Houten inclusief die
van de nieuwe plannen met het buitengebied en
het Eiland van Schalkwijk.

C. van Dalen

39.

27 juni 2017

3. 2017-041 Aankoop
Kleine Geer en
startnotitie Kleine en
Grote Geer met
parkeerterrein

Amendement 041-2017 is op dit moment
juridisch onhoudbaar. De portefeuillehouder
steunt het inhoudelijk wel, volgt de
ontwikkelingen rond de wetswijziging op de voet
en zal hiernaar handelen zodra dit mogelijk is. In
het gesprek met de projectontwikkelaar zal hij
aardgasloos bouwen met nadruk bepleiten.

M. van Liere

40.

27 juni 2017

3. 2017-041 Aankoop
Kleine Geer en
startnotitie Kleine en

De portefeuillehouder herhaalt de toezegging uit
het rondetafelgesprek dat in het koopcontract
zal worden opgenomen dat de

M. van Liere
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Grote Geer met
parkeerterrein

cultuurhistorische panden behouden blijven.

41.

27 juni 2017

4. 2017-037 Startnotitie
locatie Eikenhout

Het college zal ook in het plan Eikenhout zijn
uiterste best doen om te zorgen dat er
aardgasloos gebouwd wordt.

H.J.C.
Geerdes

42.

27 juni 2017

4. 2017-037 Startnotitie
locatie Eikenhout

Het college zal bij de start van elk project kijken
wat er al aan groen aanwezig is en de aandacht
voor groen ook aan de ontwikkelaar meegeven.
Dat wordt een standaard element in elke
startnotitie binnen het programma Ruimte.

H.J.C.
Geerdes

43.

27 juni 2017

4. 2017-037 Startnotitie
locatie Eikenhout

De portefeuillehouder houdt rekening met het
voorkomen van lichtinschijning door verkeer
maar kan geen volledige garantie hierop geven.

H.J.C.
Geerdes

44.

27 juni 2017

4. 2017-037 Startnotitie
locatie Eikenhout

Bij het vormgeven van het participatieproces
wordt gebruik gemaakt van de Factor C –
methode, hierbij komen omwonenden, de
doelgroep en de kerk per definitie in beeld.

H.J.C.
Geerdes

45.

15 juni 2017

---

Geen toezeggingen

---

46.

23 mei 2017

---

Geen toezeggingen

---

47.

11 april
2017

5. 2017-018
Rekenkameronderzoek
naar de Toekomst van
Duurzaam Houten

De raad kan komende maand mei de uitwerking
van motie 066-2016 tegemoetzien. De
portefeuillehouder biedt aan een raadsgesprek
te organiseren om de raad bij te praten over de
stand van zaken bij en monitoring van
duurzaamheid.

M. van Liere

48.

11 april
2017

5. 2017-018
Rekenkameronderzoek
naar de Toekomst van

De raad krijgt schriftelijk antwoord wanneer het
nieuwe werkprogramma U10 beschikbaar komt.

W.M. de
Jong
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Duurzaam Houten
49.

11 april
2017

7. 2017-015 Zienswijze
Kaderbrief WIL 2018

De portefeuillehouder zal de wens voor een
jaarplanning met belangrijke momenten voor het
komende jaar en voor inzicht in de meerjarige
ontwikkelingen op tafel brengen in het db van
WIL

C. van Dalen

50.

11 april
2017

7. 2017-015 Zienswijze
Kaderbrief WIL 2018

De portefeuillehouder doet het aanbod om de
raad bij te praten en inzicht te geven in de
samenstelling van het Houtense
cliëntenbestand. De raad wordt geïnformeerd
als de samenstelling zich – los van de
statushouders – anders ontwikkelt.

C. van Dalen

51.

21 maart
2017

5. 2017-009
Ontwikkeling van acht
geschakelde woningen
aan de Koningin
Julianastraat 18 te
Houten

De portefeuillehouder zal waken voor behoud
van het open karakter van het plan. Een
eventueel plan voor bebouwing van de
boomgaard zal altijd aan de raad worden
voorgelegd.

M. van Liere

52.

21 maart
2017

6. 2016-079
Omgevingsvisie
Kromme Rijngebied

De portefeuillehouder zal de uitkomsten van de
verschillende onderzoeken met betrekking tot
sluipverkeer met de raad delen.

H.J.C.
Geerdes

53.

21 maart
2017

7. 2017-010 Toekomst
schoollocaties Houten
Noordwest

In de rapportage wordt meegenomen wie welke
kosten draagt bij realisatie van een unilocatie,
hoe de financiële opbrengsten van de
herontwikkelingslocaties worden verrekend en
wat de consequentie is voor de multifunctionele
accommodatie Limes als het
Montessorionderwijs daar weggaat.

H.J.C.
Geerdes

54.

14 februari
2017

6. 2016-085 Lokaal
actieplan Houtense

De portefeuillehouder zal positieve resultaten
inzake de Houtense Werktafel, als die zich

C. van Dalen
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Werktafel 2017-2018
(Meedoen naar
Vermogen in Houten)
5. 2016-079
Omgevingsvisie
Kromme Rijngebied

55.

24 januari
2017

56.

24 januari
2017

5. 2016-079
Omgevingsvisie
Kromme Rijngebied

57.

15
december
2016

58.

15
december
2016

59.

15
december
2016

60.

15
december
2016

3. 2016-078
Besluitvorming
samenvoeging
ambtelijke organisaties
van Houten en Wijk bij
Duurstede
3. 2016-078
Besluitvorming
samenvoeging
ambtelijke organisaties
van Houten en Wijk bij
Duurstede
3. 2016-078
Besluitvorming
samenvoeging
ambtelijke organisaties
van Houten en Wijk bij
Duurstede
3. 2016-078
Besluitvorming
samenvoeging
ambtelijke organisaties
van Houten en Wijk bij
Duurstede

61.

8 november
2016

3. 2016-066 065-2016
Begroting 2017 inclusief
aangehouden motie

tussen de formele rapportagemomenten door
voordoen, ook tussentijds melden aan de raad.
De portefeuillehouder gaat nog met de raad in
gesprek om te kijken of en hoe er een soort van
klankbordgroep gevormd kan worden uit de drie
gemeenteraden.
Op verzoek van de fractie ITH komt er een
nadere schriftelijke uitleg over milieucategorie
bedrijven
in
relatie
tot
vrachtverkeerbewegingen.
In de business case worden ook de kwalitatieve
kaders uitgewerkt. Tevens wordt aangegeven
waar de opbrengsten aan besteed zullen
worden.

H.J.C.
Geerdes

In het bedrijfsplan wordt ook opgenomen hoe de
monitoring en evaluatie wordt ingericht.

W.M. de
Jong

De raad wordt in het voorjaar meegenomen in
het opstellen van het bedrijfsplan.

W.M. de
Jong

Bij het opstellen van het bedrijfsplan wordt
externe begeleiding ingeschakeld.

W.M. de
Jong

De portefeuillehouder wil praten met de
winkeliers over het treffen van
duurzaamheidsmaatregelen.

M. van Liere

Geactualiseerde overzicht van toezeggingen en de voortgang op de moties

H.J.C.
Geerdes
W.M. de
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SGP over financieel
ondersteunen
Voedselbank Houten
62.

8 november
2016

3. 2016-066 065-2016
Begroting 2017 inclusief
aangehouden motie
SGP over financieel
ondersteunen
Voedselbank Houten

Er wordt nader gekeken naar het onderwerp
overgewicht bij jongeren en bezien of er reden
is dit een volgend jaar als speerpunt te
benoemen.

M. van Liere

63.

8 november
2016

3. 2016-066 065-2016
Begroting 2017 inclusief
aangehouden motie
SGP over financieel
ondersteunen
Voedselbank Houten

Onderzocht wordt of de leesbaarheid van de
begroting verder vergroot kan worden, als
voorbeeld geldt de gemeente Bunnik met haar
infographic.

M. van Liere

64.

8 november
2016

3. 2016-066 065-2016
Begroting 2017 inclusief
aangehouden motie
SGP over financieel
ondersteunen
Voedselbank Houten

De portefeuillehouder gaat met zijn collega uit
Culemborg in gesprek over de kansrijkheid van
een snelle fietsverbinding.

C. van Dalen

65.

8 november
2016

3. 2016-066 065-2016
Begroting 2017 inclusief
aangehouden motie
SGP over financieel
ondersteunen
Voedselbank Houten

Het grote buitenbad maakt deel uit van de
aanbesteding. Mocht het
aanbestedingsresultaat begin volgend jaar daar
aanleiding toe geven, dan kan nader bekeken
worden welke maatregelen in 2017 al mogelijk
zijn.

C. van Dalen

66.

8 november
2016

3. 2016-066 065-2016
Begroting 2017 inclusief
aangehouden motie
SGP over financieel
ondersteunen
Voedselbank Houten

De subsidieaanvraag voor het verbinden van de
fietspaden Oostrumsdijkje en de
Beusichemseweg is kansrijk en wordt in werking
gezet.

C. van Dalen
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67.

11 oktober
2016

4. 2016-060
Beleidsplan
ontwikkeling De Schaft

De portefeuillehouder neemt de suggestie om
gedragsregels op te stellen voor het schoon
houden van de omgeving mee.

H.J.C.
Geerdes

68.

11 oktober
2016

6. Motie vreemd aan de
orde van de dag m.b.t.
dialoog Odijkseweg
Houten

De portefeuillehouder zal het proces intern
binnen de eigen organisatie evalueren.

C. van Dalen

69.

20
september
2016

3. 16GR0128 Verzoek
burgerinitiatief
Basisinkomen Houten
(BiBiH)

De wethouder zal de raad binnen het kader van
Meedoen Naar Vermogen en via de
klankbordgroep Sociaal Domein bijpraten over
de Ronde Tafel die er misschien gaat komen.

C. van Dalen

70.

20
september
2016

4. 2016-055 Projectplan
en verklaring van geen
bedenking
Herontwikkeling Locatie
Mozaïekschool

In de bestuursrapportages komt een apart kopje
over resultaten op het vlak van duurzaam
wonen en domotica.

M. van Liere

71.

5 juli 2016

3. 2016-046
Perspectiefnota 2017

De gelden voor een procesbegeleider Tweede
Windpark worden pas uitgegeven op het
moment dat de evaluatie Eerste Windpark is
afgerond. IJkpunt is voldoende steun bij
omwonenden voor het voorgestelde
maatregelenpakket.

M. van Liere

72.

14 juni 2016

4. 2016-029
Jaarstukken 2015 resultaatbepaling en 5.
2016-030 Jaarstukken
2015 resultaatbestemming

De portefeuillehouder komt nog terug op de
vraag van de heer Van der Berg inzake controle
verkeersveiligheid Lekdijk.

C. van Dalen

73.

26 april
2016

3. 2016-014
Bestemmingsplan Van
Dort

Er zal nadere informatie worden ingewonnen bij
het College voor de Toelating van
Gewasbeschermingsmiddelen over hun
methode als onderbouwing. De raad wordt over
de uitkomsten geïnformeerd.

H.J.C.
Geerdes
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74.

26 april
2016

3. 2016-014
Bestemmingsplan Van
Dort

De gemeente zal een actieve rol innemen bij het
faciliteren in de dialoog tussen initiatiefnemers
en belanghebbenden om vooraf
overeenstemming te bereiken.

H.J.C.
Geerdes

75.

5 april 2016

5. 2016-006
Herontwikkeling De
Slinger West

M. van Liere

76.

5 april 2016

7. 2016-019 Peilnota
ruimtelijk economische
koers U-10

77.

9 februari
2016

3. 2016-003
Kredietaanvraag t.b.v.
aankoop Lunet aan de
Snel c.s.

De raad wordt geïnformeerd over de behaalde
resultaten na oplevering van de woningen voor
wat betreft het bouwen van
levensloopbestendige en energieneutrale
woningen.
De portefeuillehouder zegt toe de verschillende
aandachtspunten en thema’s die door de
fracties zijn aangedragen in te brengen aan de
bestuurstafels ruimte en economie van de U10.
De gemeente begeleidt de initiatiefnemers voor
wat betreft de procedures en regels van de
mededingingswet.

78.

19 januari
2016

3. 2016-001 Actieplan
opvang en integratie
statushouders 2016

Uitgangspunt is de taakstelling vanuit het Rijk,
het college legt zich vast op het maximum van
de taaksteling.

C. van Dalen

79.

19 januari
2016

2015-094 Water en
Rioleringsplan (WRP)
2016-2019

De portefeuillehouder zal het voorstel van D66
om te komen tot een informatiepunt (“klimaat
adaptie winkel’) in regionaal verband
bespreken.

H.J.C.
Geerdes

80.

30 juni 2015

6. 2015-051
Perspectiefnota 2016

Het college zal 2e helft 2016 omstreeks de
bekendmaking van het Cultuurpact door de
provincie ook met een update komen hoe het
zelf tegenover het Houtens cultuurbeleid en
cultuuraanbod staat.

C. van Dalen
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Dit kunnen we pas invullen als het project
is gerealiseerd, dus eind 2017.

H.J.C.
Geerdes
H.J.C.
Geerdes

Uitgesteld loopt nog
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Volgnr
1.

Bijlage: aangenomen moties vanaf 1 januari 2014
Indiener(s)
Omschrijving
Motie 004-2014
ITH
13GR0459: Spuitvrije zone Tuurdijk in ’t Goy
14GR0032
In overleg treden met omwonenden en fruitteler
(vervangt 043-2013)

2.

Motie 009-2015

CDA

2014-083 Programma Ruimte
Recreatieve ontwikkeling Tull en ’t Waal

3.

Motie 024-2015

D66, PvdA, HA!,
CU, VVD

2015-009: Zienswijze Meerjarenbeleidsplan WIL 20142018, Arbeidsmatige dagbesteding

4.

047-2015 Motie

GL, PvdA, CDA,
SGP

5.

073-2015 Motie

CU, GL

2015-051
Perspectiefnota 2016 Ondersteuning sociale minima.
(Aangenomen 2 juli 2015)
2015-063: Bestemmingsplan Eiland van Schalkwijk CO2
neutraal (Aangenomen 13 oktober 2015)

6.

102-2015 Motie

D66 CDA

7.

Motie
006-2016

SGP, ITH, PvdA,
HA

8.

Motie
019-2016

CDA, HA, CU,
PvdA

2015-083 Verklaring geen bedenkingen bedrijf
Schonauwenseweg 8
Monitoring en controle op naleving toetsingskader
(Aangenomen 15 december 2015)
2015-094
Water en Rioleringsplan 2016-2019, Lastenverlichting
(Aangenomen 19 januari 2016)
2016-008
Woonvisie 2016-2025, Stedenbouwkundige verkenning
(Aangenomen in de raad van 8 maart 2016)

Geactualiseerde overzicht van toezeggingen en de voortgang op de moties

Stand van zaken/Planning
In afwachting van de uitkomsten van een procedure
over de vergunning voor de betreffende boomgaard
heeft
de motie nog geen concreet gevolg gekregen. De
voor de boomgaard verleende
omgevingsvergunning is vernietigd door de Raad
van State. De fruitteler heeft daarom onlangs zijn
aanvraag aangepast. Wij moeten nu een nieuw
besluit nemen. Lopende de procedure nemen we
geen initiatief dit overleg op te starten.
In een participatieproces werkt het recreatieschap
samen met stakeholders, waaronder omwonenden
en de stichting leefbaar Tull en ’t Waal , aan een
concept voor recreatieve ontwikkeling. De
gemeente bewaakt een zorgvuldig proces en een
zorgvuldige omgang met belangen

Dit wordt meegenomen bij de lokale uitwerking
van Lekstroom werkt: meedoen naar
vermogen.
Dit wordt meegenomen bij de herijking van het
armoedebeleid in 2016.
De afdeling onderzoekt hoe dit bij de
beoordeling van nieuwe initiatieven
meegenomen kan worden, evt. via planteam.
De Provincie stelt de vergunning op voor de
uitbreiding van de Schonauwenseweg

De uitwerking van de motie wordt belegd in het
Programma Ruimte.
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9.

Motie
034-2016

VVD, PvdA, HA

10. Motie
037-2016

VVD SGP

11. Motie
045-2016

GL, FdL, HA, VVD,
CU en ITH

12. Motie
046-2016

D66 HA!

13. Motie
067-2016

CU, SGP

14. Motie
069-2016

CDA, GL, D66

15. Motie
070-2016

SGP, ITH

16. Motie
073-2016

CDA, D66, SGP

17. Motie vreemd aan
de orde van de
dag 085-2016
18. Motie vreemd aan

PvdA, CDA, SGP,
D66, CU, HA, ITH

2016-014
Bestemmingsplan Van Dort
Initiatiefnemers gelegenheid geven gevoelige functies te
realiseren. Verantwoording en onderbouwing neerleggen
bij initiatiefnemers (Aangenomen in de raad van 26 april
2016)
2016-022
Schetsontwerp Lekstroom Werkt 2020
Direct na het poort-en schouwproces, werk maken aan de
tegenprestatie (Aangenomen in de raad van 26 april 2016
2016-029
In de jaarstukken consistent de deels- of niet behaalde
doelstellingen op te nemen. (Aangenomen In de raad van
14 juni 2016)
2016-046
Perspectiefnota 2017, snel internet buitengebied:
glasvezel, bedrijfsleven, leefbaarheid, goed
ondernemersklimaat
(Aangenomen in de raad van 5 juli 2016)
2016-036
Programma Duurzaam Houten 2016-2018, Kringlopen
inzamelen gescheiden afval appartementen
(Aangenomen in de raad van 5 juli 2016)
2016-036
Programma Duurzaam Houten 2016-2018, Energie organiseren van een evenement
(Aangenomen in de raad van 5 juli 2016)
2016-036
Duurzaamheid, warmtebronnen in kaart brengen
(Aangenomen in de raad van 5 juli 2016)
2016-051
Gevolgen van aankoop en ontwikkeling Fort Honswijk voor
toenemende verkeersproblematiek Eiland van Schalkwijk
(Aangenomen in de raad van 20 september 2016)
Aansluiting A12; integraal beeld
(Aangenomen in de raad van 11 oktober 2016)

D66, HA, PvdA,

Aanbevelingen dialoog Odijkseweg Houten

Geactualiseerde overzicht van toezeggingen en de voortgang op de moties

Als onderdeel van de proeftuin Circulaire Stad
worden in 2017 de mogelijkheden onderzocht
voor afvalscheiding bij hoogbouw.
9 december 2017
Inspiratiedag Energie voor Houten
Dit wordt meegenomen in de inventarisatie van
de kansen voor een Off Grid Kromme
Rijnstreek.
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de orde van de
dag 086-2016
19. Motie vreemd aan
de orde van de
dag 085-2016
20. Motie
087-2016
21. Motie
090-2016

CU, GL, ITH, FdL,
CDA, VVD, SGP
PvdA, CDA, SGP,
D66, CU, HA, ITH

(Aangenomen in de raad van 11 oktober 2016))

D66, ITH, SGP,
PvdA, CDA, GL,
HA!
VVD, SGP

2016-066 Begroting 2017
snelle fietsverbinding
(Aangenomen in de raad van 8 november 2016)
2016-066
Verlaging lokale lasten
(Aangenomen in de raad van 8 november 2016)
2016-066
Spoortrillingen
(Aangenomen in de raad van 8 november 2016)
2016-075
Dierenwelzijnsnota; bijvriendelijk Houten
(Aangenomen in de raad van 20 december 2016)
17GR0078
Windpark Houten, vervolg mediation
2016-079
Omgevingsvisie Kromme Rijngebied, mobiliteit
vrachtverkeer
2016-079
Omgevingsvisie Kromme Rijngebied, evaluatie met
inwerkingtreding omgevingswet + raad periodiek
informeren over ervaringen met visie
2016-079
Omgevingsvisie Kromme Rijngebied, participatie in
maatwerktrajecten
2016-079
Omgevingsvisie Kromme Rijngebied, beplantingsplan en
advies expert
17GR0206
Project Salto A12

22. Motie
091-2016

CDA, SGP, ITH

23. Motie
106-2016

SGP, CU, ITH, GL,
CDA

24. Motie
014-2017
25. Motie
016-2017

SGP

26. Motie
017-2017

D66, VVD, CDA,
PvdA, GL, HA!,
CU

27. Motie
020-2017

ITH, VVD, CDA,
PvdA, GL, HA!,
CU
GL, CU

28. Motie
022-2017
29. Motie
031-2017
30. Motie
034-2017

D66, ITH, VVD,
CDA, PvdA, HA!

PvdA, CDA, VVD,
HA!, SGP, D66,
CU, GL
D66, PvdA

Aansluiting A12; integraal beeld
(Aangenomen in de raad van 11 oktober 2016)

2017-034
Cultuurvisie 2017 en perspectief op 2025; budget
beeldbepalende festivals

Geactualiseerde overzicht van toezeggingen en de voortgang op de moties
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31. Motie
055-2017
32. Motie
059-2017
33. Motie
060-2017

PvdA, CU, D66,
GL
PvdA, CU, GL,
SGP, CDA
CDA, GL, PvdA,
CU, SGP, ITH

34. Motie
066-2017
35. Motie
067-2017
36. Motie
068-2017
37. Motie
077-2017

ITH

38. Motie
078-2017

D66, GL

39. Motie
082-2017

D66

40. Motie
098-2017
41. Motie
001-2018
42. Motie
004-2018
43. Motie
007-2018
44. MVADOVDD
015-2018

D66, VVD, CDA,
PvdA
VVD, D66, SGP,
PvdA, CDA
PvdA, CU, CDA,
SGP, GL
VVD, HA!, GL

VVD
GL, CU, HA!, D66,
VVD, CDA, PvdA
D66, GL, CDA

PvdA, CDA, HA!,
D66, VVD

2017-060
PPN 2018; Passend onderwijs
2017-056
Herijking armoedebeleid; schuldhulpmaatjes
2017-056
Herijking armoedebeleid; instellen fonds voor “urgente
noden”
2017-056
Herijking armoedebeleid; modelconvenant
2017-056
Herijking armoedebeleid; zelfstandigen
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Proef aangepast draaiprogramma Houtense windmolens
2017-063
Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk, Veiligheid
hoofdroutes
2017-063
Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk, Infrastructuur
langzaam verkeer
2017-086
Begroting 2018, stimuleren maatschappelijke
betrokkenheid jongeren
2017-079; Toekomst Fort Honswijk
Fort Honswijk maken we samen
2017-105 Woningbouw Tuurdijk ’t Goy
Woningbouw
2017-106 Uitvoering beschut werk 2018
Loonkostensubsidie
2017-095 Vaststellen Erfgoedverordening
Visie op Erfgoed in Houten
18GR0034 Dakcontstructie wijkcentrum/cultuurhuis
Schoneveld
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