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Besluitenlijst

Vergadering College B&W
Datum 20 maart 2018

1.

Openingen en mededelingen.
Advies

De voorzitter open de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan.

2.

Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 13 maart
2018.
Advies

Vaststellen.
Besluit

Vastgesteld.

3.

Subsidietender Veilig Thuis en (preventieve) jeugdbescherming/
jeugdreclassering per 2019
Advies

1.Onder voorbehoud van instemming van de raad met voorgelegd raadsvoorstel:
1a. komen tot meerjarige afspraken (maximaal 6 jaar) voor de uitvoering van Veilig Thuis,
Crisiscoördinatiepunt, meldpunt binnenlandse mensenhandel en (preventieve)
jeugdbescherming en jeugdreclassering door één organisatie (als hoofdaannemer);
1b. deze meerjarige afspraken maken door middel van het doorlopen van een
subsidietender;
1c. de subsidietender voor de uitvoering van Veilig Thuis (18- en 18+), inclusief het
crisiscoördinatiepunt en het meldpunt binnenlandse mensenhandel, laten resulteren in één
gezamenlijke subsidiebeschikking, ondertekend door de zes Utrechtse regio’s;
1d. de subsidietender voor de uitvoering van (preventieve) jeugdbescherming en
jeugdreclassering laten resulteren in regionale subsidiebeschikkingen, op basis van een
gezamenlijke modelbeschikking.
2.De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en de huidige uitvoeringsorganisaties
opzeggen per 1 januari 2019, of indien nodig zoveel later als nodig is voor implementatie
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van de nieuwe afspraken per 2019.
3.De raad voorstellen om in te stemmen met voorgelegd raadsvoorstel zodat er voldoende
grondslag is voor het college om een subsidieregeling voor de betreffende taken vast te
stellen en subsidies te verstrekken aan een gecertificeerde instelling.
Besluit

Conform advies.

4.

Beoordeling taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft
2017.
Advies

1.Kennisnemen van de brief van de Provincie en van de actualisatie van het actieplan
‘Aanpak Taakstelling Huisvesting Vergunninghouders’.
2.De raad informeren via een raadsinformatiebrief.
Besluit

Conform advies.

5.

Verhuur Binnenweg 2 Maarssen.
Advies

Instemmen met verhuur aan de GGDrU van de beschikbare ruimte in de brandweerkazerne
aan de Binnenweg 2 te Maarssen rekening houdende met de in dit voorstel genoemde
uitgangspunten.
Besluit

Conform advies.

6.

Gemeentelijke uitvoering BIZ Maarssen-dorp 2018.
Advies

1.Uitvoering geven aan het raadsbesluit Verordening bedrijveninvesteringszone Maarssendorp 2018-2022 en de uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Maarssen-Dorp
2018 -– 2022 in werking stellen.
2.De financiële consequenties van de regeling in de vorm van subsidieverstrekking en inning
van belasting budgettair neutraal in de begroting 2018 verwerken bij gelegenheid van de
bestuursrapportage 2018 en voor 2019 en volgende jaren betrekken bij het opstellen van de
begroting.
3.De eenmalige invoeringskosten van € 5.500,- en de terugkerende verwervingskosten
dekken binnen de reguliere begroting van het taakveld Economie.
4.De BIZ subsidieverlening en -vaststelling mandateren aan de teamleider Economie en
Duurzaamheid.
Besluit

Conform advies.

7.

Besluit op bezwaar toekenning planschadevergoeding tankstation
Rijksstraatweg 141-143 Loenen aan de Vecht.
1. Het bezwaar van Oto Com Weesp B.V. en Car Service Direct B.V. tegen het besluit van
28 juni 2017 tot tegemoetkoming in de planschade met betrekking tot het
motorbrandstoffenverkooppunt in Loenen aan de Vecht ongegrond verklaren en dat besluit
onder verbetering van de motivering in stand laten.
2. Een aanvullende tegemoetkoming in de planschade van Oto Com Weesp B.V. toekennen
van € 24.841,-, vermeerderd met de wettelijke rente gerekend vanaf de datum van
ontvangst van de aanvraag om tegemoetkoming in de planschade tot aan de dag van
uitbetaling van deze aanvullende tegemoetkoming.
3. Een bedrag van in totaal € 4.288,75 aan Oto Com Weesp B.V. en Car Service Direct B.V.
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vergoeden in verband met de door hen gezamenlijk redelijkerwijs gemaakte kosten van
rechtsbijstand en deskundige bijstand, als bedoeld in artikel 6.5, aanhef en onder a, van de
Wet ruimtelijke ordening.
4. Mandaat verlenen aan de programmamanager fysiek domein om conform beslispunten 1,
2 en 3 op het bezwaar van Oto Com Weesp B.V. en Car Service Direct B.V. te beslissen.
5. Met toepassing van artikel 55 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur omtrent de
risicoparagraaf van dit voorstel geheimhouding opleggen.
6. Met toepassing van artikel 55 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 10, eerste
lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen
omtrent de bij dit voorstel behorende stukken en het te nemen besluit op bezwaar, voor
zover deze bedrijfsgegevens bevatten als bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder
c, van de Wet openbaarheid van bestuur die vertrouwelijk aan de gemeente zijn
medegedeeld.
Besluit

Conform advies.

8.

Overdrachtsdossier college 2014-2018.
Advies

1.Vaststellen van het Overdrachtsdocument college 2014-2018.
2,Het Overdrachtsdocument aanbieden aan de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan
de gemeenteraadsverkiezing 2018.
Besluit

Met verwerking van de door het college aangegeven wijzigingen in het overdrachtsdossier
besluit het college conform advies.

9.

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

Bespreken:
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vraag aan M2000 over nachtelijke sloopwerkzaamheden
Traverse Bisonspoor.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vraag aan VVD over Park Boom en Bosch.
Besluit

Het college is akkoord met de beantwoordingsbrief aan M2000 over nachtelijke
sloopwerkzaamheden Traverse Bisonspoor. Brief kan worden verzonden.
De beantwoordingsbrief aan VVD over Park Boom en Bosch kan met verwerking van de
opmerking van het college worden verzonden. Een kopie van de brief wordt verzonden aan
de heer (naam).

10.

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

Bespreken:
- Concept reactie U10 op Vervoerplan 2019 Syntus.
Het college stemt in met de conceptreactie van de U10, bestuurstafel Mobiliteit, op het
Vervoerplan 2019 Syntus.

11.

Communicatie.
Advies

Bespreken.
Besluit
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Besproken.

12.

Bijzonderheden in relatie tot afspraken collegeleden. Representatieve
verplichtingen.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

13.

Rondje actualiteiten.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

14.

Rondvraag.
Advies

Bespreken.
Besluit
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Wethouder Koops meldt dat RTV Stichtse Vecht geen zendmachtiging heeft. De
zendmachtiging is aangevraagd. De behandeling van de aanvraag duurt 2 tot 6 maanden.
Het college dringt er bij RTV Stichtse Vecht op aan hier zoveel mogelijk spoed achter te
zetten.
Wethouder Balemans legt de situatie over de terrassen in de Dannestraat in Breukelen aan
het college voor. Het college besluit dat deze terrassen bij de gehele herziening van het
terrassenbeleid zullen worden betrokken.

