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Besluitenlijst

Vergadering College B&W
Datum 23 januari 2018

1.

Openingen en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan.
Wethouder Balemans is met kennisgeving afwezig.

2.

Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 16 januari
2018.
Advies

Vaststellen.
Besluit

In het voorstel over het bestemmingsplan Nijenrode is beslispunt 2 abusievelijk opgenomen.
Gelet hierop kan het collegebesluit m.b.t. dit beslispunt als ingetrokken worden beschouwd.
Met deze opmerking is de besluitenlijst vastgesteld.

3.

Wijziging gemeenschappelijke regeling AVU.
Advies

1.Een voorgenomen besluit nemen om als college van burgemeester en wethouders na 16
maart 2018 de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) Afvalverwijdering Utrecht
(AVU) vast te stellen.
2.De raad conform voorgelegd conceptraadsvoorstel en -besluit voor te stellen om:
a. als gemeenteraad uit de GR AVU te treden om vervolgens
b.aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om na 16
maart 2018 de gewijzigde GR vast te stellen.
.
Besluit

Conform advies.

4.

Krediet tijdelijke huisvesting Troelstrastraat 58 te Maarssen-Dorp.
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Advies

De raad voorstellen:
Een krediet voor het realiseren van tijdelijke voorziening huisvesting voor de school
Wereldkidz Bolenstein met ingang van maart 2018 beschikbaar te stellen met een gedekte
kapitaallast van
€ 209.089.
Besluit

Conform advies met een aanvulling in het college- en raadsvoorstel over marktconforme –
en kostendekkende huurprijs. Tekstmandaat wethouder De Groene.

5.

Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2019.
Advies

De raad voorstellen:
1.Kennis te nemen van de Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht.
2.De zienswijze op de Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.
Besluit

Conform advies.

6.

Zienswijze op Kaderbrief GGDrU 2019.
Advies

De raad voorstellen als zienswijze op de kaderbrief 2019 van de GGD regio Utrecht te
geven:
1.In te stemmen met de kaderbrief 2019;
2.Als wens te formuleren dat de GGD regio Utrecht als uitgangspunt hanteert dat gedurende
het begrotingsjaar 2019 geen begrotingswijzingen worden voorgesteld, behoudens in die
gevallen dat gewijzigd beleid of beheersmaatregelen dat noodzakelijk maken.
Besluit

Conform advies.

7.

Verbijzonderde interne controleplan Stichtse Vecht 2018.
Advies

Het Verbijzonderde interne controleplan Stichtse Vecht 2018 vaststellen.
Besluit

Conform advies.

8.

Aangaan achtervangpositie geldlening woningstichting Kockengen.

Advies

Het innemen van de achtervangpositie jegens het WSW voor de geldlening met
leningnummer 40.111527.
Besluit

9.

Deelname IkPas campagne.
Advies

1. Deelnemen aan de dertig dagen durende landelijke campagne ‘IkPas’ in maart 2018.
2. Raadsleden via een raadsinformatiebrief verzoeken ook deel te nemen aan de landelijke
campagne ‘IkPas’.
Besluit

Met betrekking tot beslispunt 1: De portefeuillehouder Gezondheid en de burgemeester
nemen deel aan de campagne ‘IkPas’.
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Met betrekking tot beslispunt 2: Het college besluit de raad niet te verzoeken om deel te
nemen aan de actie campagne ‘IkPas’. Raadsinformatiebrief aanpassen.
Tijdens raadsavonden en verkiezingsavond in maart worden naast alcoholhoudende
dranken, alcoholvrij bier en fris ook alcoholvrije wijn geschonken.

10.

Besteding extra middelen Binnensport.
Advies

1.Terugdraaien tariefsverhoging van 1% d.d. 1 augustus 2018.
2.Vaststellen van de bestedingsdoelen.
3.De sportraad Stichtse Vecht informeren conform voorgelegde conceptbrief.
Besluit

Conform advies.

11.

Honorering ingediende initiatieven Centraal Leefbaarheidsbudget 2018.
Advies

1.
Instemmen met de in bijlage genoemde ingediende initiatieven voor de verbetering
van de fysieke en sociale leefomgeving.
Besluit

Conform advies.

12.

Intrekken collegebesluit ontwikkeling Daalse Hoek.
Advies

Het collegebesluit inzake ontwikkeling Daalse Hoek d.d. 14 november, VB/17/08460 in zijn
geheel intrekken.
Besluit

Conform advies.

13.

Toekomstvisie BSWW.
Advies

De raad onderstaande beslispunten voor te leggen:
1. Verkennen op welke wijze de belastingtaken vanaf het belastingjaar 2020 kunnen worden
uitgevoerd en te komen tot ontvlechting van BSWW en hiervoor € 10.000 ter beschikking
stellen.
2. Budget beschikbaar stellen voor het voorbereiden van de nieuwe samenwerking. (De
hoogte van dit budget uit de verkenning bedoelt als onder beslispunt 1 volgt op een later
moment).
Besluit

Conform advies.

Gebiedsvisie Zuilense Vecht.
Advies

1. De raad voorstellen:
a. de gebiedsvisie Zuilense Vecht vast te stellen;
b. de financiële opzet gebiedsvisie Zuilense Vecht vast te stellen;
c. de uitgangspunten in de Kadernota Niemand Buitenspel ten aanzien van
buitensportaccommodaties uit te breiden door een vergoeding mogelijk te maken voor het
opheffen van sportvelden en voor het verdwijnen van opstallen voor een ruimtelijke
ontwikkeling, waarbij de bijbehorende investering in de buitensportaccommodatie bestemd
is voor instandhouding van de huidige spelcapaciteit en niet ter uitbreiding.
d. De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen 4 tot en met 8 op grond
van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet bekrachtigen.
2. Het mandaat te geven om ambtelijk de onderhandelingen te vervolgen met de 4
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sportclubs op het huidige sportpark Daalseweide conform de in bijlage 5 tot en met 8
opgenomen financiële uitgangspunten per sportclub.
3. In de vervolgfase inzichtelijk te maken welke bezuinigingen in de gebiedsvisie mogelijk
zijn afhankelijk van gekozen kwaliteitsniveaus van inrichting van het sportief park.
4. Op basis van artikel 55 Gemeentewet en artikel 10 tweede lid, aanhef en onder b en g
van de Wet openbaarheid van bestuur op de bij dit voorstel behorende bijlage 4 Globale
financiële berekening gebiedsvisie en bijlagen 5 tot en met 8 Financiële uitgangspunten van
4 sportclubs geheimhouding opleggen.
5. De raad op grond van artikel 25, lid 2 Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen
omtrent de bij dit voorstel behorende bijlage 4 Globale financiële berekening gebiedsvisie en
bijlagen 5 tot en met 8 Financiële uitgangspunten van 4 sportclubs. De geheimhouding duurt
voort totdat de raad die heeft opgeheven.
6. De raad voorstellen de door het college opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende
vergadering te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet.
7. Het beschikbare budget voor de voorbereidingskosten te verhogen met € 50.000,- voor de
plankosten van de vervolgfase en te dekken uit de reserve grondexploitatie.
Besluit

Het college is akkoord met het voorstel inclusief de verwerkte wijzigingen in het college- en
raadsvoorstel, de vertrouwelijke bijlage en brieven aan de sportverenigingen en Kondor
Wessels die op 17 januari jl. via een digitale B&W aan het college zijn voorgelegd.
Wethouder van Vossen heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming.
Digitaal collegebesluit d.d.18 januari 2018.

15.

Aanpassing tekst raadsvoorstel en -besluit 30-01-2018 inzake
Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan Bisonspoor.
Advies

1. Uitvoering geven aan de toezegging aan de commissie Fysiek Domein om inzicht te
geven in de dekking van het budget ten behoeve van de openbare ruimte Bisonspoor.
2. De raad laten instemmen met de voorgestelde dekking van de beoogde gemeentelijke
investering ten behoeve van de inrichting openbare ruimte, onder voorbehoud dat voor de
raadsvergadering d.d. 30 januari a.s. een samenwerkingsovereenkomst tot stand is
gekomen.
3. Het Raadsvoorstel Z/17/116649-VB/17/09153 ter vaststelling van het Stedenbouwkundig
kader en het beeldkwaliteitsplan Bisonspoor aanpassen overeenkomstig de in de bijlage
doorgevoerde tekstwijzigingen (geel gearceerd) en de raad dit gewijzigde raadsvoorstel en –
besluit doen toekomen.
Besluit

Met betrekking tot de financiële paragraaf besluit het college de dekking als volgt
aan te passen:
Het benodigde budget in 30 jaar afschrijven. De jaarlijkse kapitaalkosten dekken
binnen het programma. Raadsvoorstel hierop aanpassen.
Voor het overige conform advies.
Collegebesluit d.d. 16 januari 2018

Vragen ex art. 41 R.v.O.
Advies

Bespreken:
- Beantwoordingsbrief ex art. 41 vraag aan CU-SGP over inburgering.
Besluit

Het college is akkoord met de antwoordbrief aan CU-SGP. Brief kan worden verzonden.

17.

Regionale ontwikkelingen (o.a. BRU en U10).
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Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

18.

Communicatie.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

19.

Bijzonderheden in relatie tot afspraken collegeleden. Representatieve
verplichtingen.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

20.

Rondje actualiteiten.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

21.

Rondvraag.
Advies

Bespreken.
Besluit
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Het college heeft kennis genomen van de memo over gemeentelijk relatiegeschenk 'Stichtse
Vecht in Vogelvlucht.
Het college is inhoudelijk akkoord met brief aan bewonersvereniging MaarsseveenMolenpolder. Brief redactioneel aanpassen. Tekstmandaat wethouder Zivkovic.

