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Besluitenlijst

Vergadering College B&W
Datum
3 april 2018

1.

Openingen en mededelingen.
Advies

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

2.

Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 27 maart
2018.
Advies

Vaststellen.
Besluit

Vastgesteld.

3.

Subsidieregeling en Subsidietenderleidraad Veilig Thuis,
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
Advies

1.De Subsidieregeling Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Utrecht 2018
(hierna te noemen Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018) vaststellen, onder
voorbehoud van instemming van de raad met het raadsvoorstel ‘Delegatie bevoegdheden
subsidie Veilig thuis, (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering per 2019’.
2.De Subsidietenderleidraad Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
vaststellen, onder voorbehoud van instemming van de raad met het raadsvoorstel
‘Delegatie bevoegdheden subsidie Veilig thuis, (preventieve) jeugdbescherming en
jeugdreclassering per 2019’.
3.Mandaat en machtiging geven, overeenkomstig artikel 17 van de Subsidieregeling VT-JBJR Utrecht 2018 aan:
a.b.de portefeuillehouder Jeugd van de gemeente De Ronde Venen en zijn opvolger als
regiovertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1, onder p, van de Subsidieregeling VT-JB-JR
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Utrecht 2018, voor alle benodigde publiekrechtelijke en feitelijke handelingen, waaronder
alle subsidieverlenings-, bevoorschottings-, en vaststellingsbeschikkingen en feitelijke
handelingen die nodig zijn voor verlenen en vaststellen van subsidie namens zijn regio op
grond van en overeenkomstig de Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018;
de portefeuillehouder Jeugd, van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Utrecht, en diens opvolger, om alle benodigde publiekrechtelijke en feitelijke
handelingen ten behoeve van de subsidietender te verrichten.
4.De mandaat en machtiging, bedoeld onder 3, verlenen onder de voorwaarde dat de
portefeuillehouder respectievelijk de regiovertegenwoordiger, bedoeld onder 3a, overleg
met de vertegenwoordigers van alle colleges in de respectievelijke regio heeft voordat een
beschikking tot subsidieverlening, subsidiebevoorschotting of subsidievaststelling wordt
genomen, en de overige voorwaarden opgenomen in de Bovenregionale
Samenwerkingsovereenkomst inzake VT-JB-JR die later in 2018 wordt aangegaan door
de 26 betrokken colleges van burgemeester en wethouders worden nageleefd.
5.De mandaatverlening onder 3 op te nemen in het geldende mandaatregister van de
gemeente.
6.Geheimhouding opleggen ten aanzien van de toelichting in dit voorstel en de bijlagen bij
dit voorstel op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, sub b en g van de
WOB en deze op te heffen na afronding van de publicatie op Tenderned.
Besluit

Conform advies.

4.

Toezichtbrieven provincie Utrecht Beoordeling uitvoering
Omgevingswet en Archiefwet 2016/2017.
Advies

1.Kennisnemen van de beoordeling van de provincie Utrecht over de uitvoering van het
Omgevingsrecht en de Archiefwet 2016/2017.
2.De toezichtbrieven van de provincie voor de onderdelen Omgevingsrecht en Archiefwet
2016/2017 ter kennisname van de raad brengen.
3.Dit voorstel ter toelichting door de griffier bij de brieven van de provincie Utrecht voegen.
Besluit

Conform advies.

5.

Overeenkomst tot geldlening, BNG-leningnummer 40.111.693.
Advies

1.Besluiten tot het aantrekken van een onderhandse geldlening van € 10,0 miljoen bij de NV
Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag onder de condities als opgenomen in dit
voorstel en geadministreerd onder leningnummer 40.111.639
2.De auditcommissie van dit besluit in kennis stellen.
Besluit

Conform advies.

6.

Intentieverklaring meerlaagse veiligheid Utrecht i.h.k.v.
overstromingsgevaar.
Instemmen met de intentieverklaring meerlaagsveiligheid Utrecht.
Besluit

Conform advies.
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7.

Verzoek om planschadevergoeding Oostwaard 9 Maarssen.
Advies

1.Kennisnemen van het advies van SAOZ nr 3735730 d.d. februari 2018 betreffende de
aanvraag tot tegemoetkoming in planschade als bedoeld in art. 6.1 Wet ruimtelijke
ordening met betrekking tot het object Oostwaard 9 te Maarssen.
2.Het verzoek tot tegemoetkoming in planschade afwijzen.
Besluit

Conform advies.

8.

Restauratie Hoekermolen Vreeland.
Advies

Een bedrag van € 5000,- uit het budget voor de subsidies voor gemeentelijke monumenten
verstrekken ten behoeve van de restauratie van de Hoekermolen in Vreeland.
Besluit

Conform advies onder voorbehoud dat de provincie een bedrag van € 30.000 ter
beschikking stelt voor de restauratie van de molen. Redactionele aanpassing in het
collegevoorstel voor wat betreft precedentwerking.
9.

Omgevingsvergunning uitbreiden en verbouwing Hotel Breukelen
Stationsweg 91, Breukelen.
Advies

1. Instemmen met de bijgevoegde Nota beantwoording zienswijzen en de ingekomen
zienswijze ongegrond verklaren.
2. De aanvraag omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3
(uitgebreide Wabo procedure) verlenen en de teamleider Omgevingskwaliteit mandateren
om de vergunning te ondertekenen.
3. Geen exploitatieplan laten vaststellen door de raad.
Besluit

Nadat het college het voorstel in zijn vergadering van 3 april jl. heeft aangehouden, is het
voorstel aangepast en op 4 april voor een digitaal akkoord opnieuw aan het college
voorgelegd. Daarop is door het college als volgt besloten: Met verwerking van de door het
college gemaakte opmerkingen is het college akkoord met het voorstel. Wethouders
Balemans en Van Dort zijn niet akkoord en nemen een minderheidstandpunt in.

10.

Gemeentefonds Maartcirculaire 2018.
Advies

Besluit

Het college beslist conform beslispunt 1.
Met betrekking tot beslispunt 2 besluit het college om de raad te informeren via een
raadsinformatiebrief over de uitkomsten van de financiële doorrekening van de
Maartcirculaire 2018 van het Gemeentefonds.
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11.

Voordracht Stichtse Vecht penning.
Advies

1. Akkoord gaan met het uitreiken van de eerste Stichtse Vecht penning aan Juliette
Jonker op donderdag 29 maart 2018.
2. Dit besluit wordt openbaar na 29 maart 2018.
Besluit

BW 20 maart 2018: Conform advies met redactionele aanpassing in paragraaf
Verdiensten; in deze paragraaf expliciet aangeven dat betrokkene voldoet aan de eis
dat zij zich minimaal 10-15 jaar aaneengesloten zeer verdienstelijk heeft gemaakt
voor de gemeente en plaatselijke gemeenschap van Stichtse Vecht, overeenkomstig
het antwoord op de vraag van wethouder Koops.

12.

Vragen ex art. 41 R.v.O.

13.

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

Er zijn geen stukken besproken.

Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

14.

Communicatie.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

15.

Bijzonderheden in relatie tot afspraken collegeleden. Representatieve
verplichtingen.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

16.

Rondje actualiteiten.
Advies

Bespreken.
Besluit

17.

Rondvraag.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.
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