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Besluitenlijst

College van B&W 17 juli tot en met 14 augustus 2018
Tijdens zomerreces genomen besluiten

1.

Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 10 juli
2018.
Advies

Vaststellen.
Besluit

Vastgesteld.

2.

Intentieovereenkomst Buitenplaats ‘Doornburgh’.
Advies

1.Akkoord gaan met het sluiten van de intentieovereenkomst Buitenplaats ‘Doornburgh’.
2.Op basis van artikel 55 Gemeentewet en artikel 10 tweede lid, aanhef en onder b van de
Wet openbaarheid van bestuur op de in dit advies genoemde financiële aspecten alsmede
de gegevens in de intentieovereenkomst voor zover die betrekking hebben op het proces en
de financiële aspecten geheimhouding opleggen.
Besluit

Conform advies. Ten aanzien van de tijdelijke de ontheffing voor ‘Horeca’ geeft college aan
de gemandateerde mee om i.p.v. een ontheffing voor 5 jaar een ontheffing voor 1 jaar te
verlenen met de mogelijkheid om deze 4 keer voor een jaar te verlengen.

3.

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

Bespreken:
- Beantwoording artikel 41 vraag Vechtse verbond over subsidie van provincie Utrecht van
onze mobiliteitsprojecten.
- Beantwoording artikel 41 vraag PvdA over graffiti.
- Beantwoording artikel 41 vraag Pvda over selectie junior-adviseurs (Bijzondere bijbaan
scholieren).
- Beantwoording art 41 vraag Streekbelangen over asbestsanering.
- Beantwoording art 41 vraag VVD over brandveiligheid geïsoleerde gebouwen.
- Beantwoording art 41 vraag Lokaal Liberaal over speeltuinen Zwanenkamp.
Besluit

De antwoordbrief aan Vechtse Verbond over subsidie provincie Utrecht van
mobiliteitsprojecten kan met verwerking van de door het college gemaakte opmerkingen
worden verzonden.
Het college is akkoord met de overige antwoordbrieven. Brieven kunnen worden verzonden.

Beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente Stichtse Vecht 2018.
Advies

Ter kennisname college.
Besluit
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Het college heeft kennisgenomen van de Beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente
Stichtse Vecht 2018, vastgesteld door de burgemeester op 11 juli 2018.

5.

Rondvraag.
Advies

Bespreken.
Besluit

Het college is akkoord met de raadsinformatiebrief Signaleren en voorkomen van
financiële problemen.
Met betrekking tot het besluit over de pilot uitbreiding bedieningstijden van het
pontje Nigtevecht is terecht in ambtelijk mandaat gehandeld en conform de
beantwoording van artikel 41 vraag van het CDA

6.

Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.
Advies

1.De startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vaststellen.
2.De startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 ter kennis brengen van de raad.
Besluit

Conform advies met redactionele aanpassing in de startnotitie.

7.

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

Bespreken:
- Beantwoording art 41 vraag VVD over verlichting fietspaden.
Besluit

Met verwerking van de door het college aangegeven aanpassing kan de brief aan de VVD
worden verzonden.

8.

Regionale ontwikkelingen.
Advies

Bespreken.
Besluit

Het college heeft kennisgenomen van het Definitief overzicht Trekkers van bestuurstafels en
Bestuurlijk Opdrachtgevers Opgaveteams U10.

9.

Rondvraag.
Advies

Bespreken.
Besluit

De brand bij woonzorgcentrum 't Heycop in Breukelen is besproken.
Het college heeft kennisgenomen van:
- De bekendmaking waarnemers bestuur en commissies VNG.
- De brief van gemeente Houten m.b.t. zienswijze keuze woningmarktregio nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden.

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

Bespreken:
- Beantwoording art. 41 vragen Lokaal Liberaal over ontmoetingsruimte Willem van
Hoornhof in Maarssenbroek.
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- Beantwoording art. 41 vragen PVV over invoering Wmo-abonnement per 2019,
Besluit

De antwoordbrief aan Lokaal Liberaal over ontmoetingsruimte Willem van Hoornhof kan met
verwerking van de door het college gemaakte opmerking worden verzonden.
Het college is akkoord met de antwoordbrief aan de PVV. Brief kan worden verzonden.

11.

Raadsinformatiebrief omgevingsvergunning Julianaweg 23 Maarssen.
Besluit

Het college heeft op 2 augustus 2018 het volgende digitale collegebesluit genomen:
Het college is akkoord met de raadsinformatiebrief m.b.t. de aanvraag omgevingsvergunning
kinderdagverblijf Julianaweg 23 Maarssen.

12.

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

Bespreken:
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen aan M2000 over wachttijden voor sociale
huurwoningen.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen aan PVV over bescherming BOA's.
Besluit
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De beantwoordingsbrief aan M2000 over wachttijden voor sociale huurwoningen aanpassen.
Tekstmandaat wethouder Van Dort. Daarna kan brief worden verzonden.
Het college is akkoord met de beantwoordingsbrief aan de PVV over bescherming BOA's.
Brief kan worden verzonden.

