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Aanwezig:
Voorzitter
Mevrouw Y.P. van Mastrigt
Wethouders
De heer J.W.E. Klomps
Mevrouw L.J. van Dort
De heer F.W.H. van Liempdt
Mevrouw H.J. Veneklaas
Secretaris
Mevrouw A.J. van Hussel
Communicatieadviseur
De heer M. van Bruggen
Adviseur / notulen
mevrouw E.N. Rodrigus
Afwezig:
mevrouw M.J. Hemels

Besluitenlijst

Vergadering College van B&W
Datum
28 augustus 2018

1.

Opening en mededelingen.
Advies

De voorzitter opent de vergadering.
In verband met de afwezigheid van mevrouw Hemels is heer M. van Bruggen als
communicatieadviseur bij de vergadering aanwezig.

2.

Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 21
augustus 2018.
Advies

Vaststellen
Besluit

Naar aanleiding van de besluitenlijst merkt wethouder Klomps op dat hij niet vicevoorzitter
maar voorzitter is van de bestuurstafel ‘Duurzame bereikbaarheid’ van de U10. Met deze
opmerking is de besluitenlijst vastgesteld.

3.

Collegewerkprogramma 2018-2022.
Advies

1. Instemmen met het collegewerkprogramma 2018-2022.
2. Het collegewerkprogramma 2018-2022 ter vaststelling voorleggen aan de raad.
Besluit

4.

Bestuursrapportage 2018.
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Conform advies met in achtneming van het volgende:
- de door het college gemaakte opmerkingen verwerken in het Collegewerkprogramma;
- tekstmandaat voor wethouder Van Liempdt voor aanpassing onderdeel
schuldhulpverlening in het Collegewerkprogramma.
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Advies

De raad voorstellen om:
* De Bestuursrapportage 2018 vast te stellen;
* Kennis te nemen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018;
* Kennis te nemen van het te verwachten voordelig saldo van € 347.462;
* In te stemmen om het opleidingsbudget van de Raad 2018-2021 in één keer te besteden
in 2018 (pagina 4);
* De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma’s vast te stellen;
* De voorgestelde neutrale wijzigingen binnen de programma’s vast te stellen;
* De voorgestelde neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve
vast te stellen;
* De geactualiseerde Grondexploitaties vast te stellen;
* De 11e begrotingswijziging Programmabegroting 2018 vast te stellen.
2. Met toepassing van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 aanhef en
onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen op de
geactualiseerde Grondexploitaties van csv Vreeland, Flambouw, Kockenest en
Kuyperstraat.
3. De raad en commissie op grond van artikel 25, lid 2 resp. artikel 86 lid 2 Gemeentewet in
samenhang met artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van
bestuur geheimhouding opleggen op de geactualiseerde grondexploitaties van csv
Vreeland, Flambouw, Kockenest en Kuyperstraat. De geheimhouding duurt voort totdat de
raad die heeft opgeheven.
4. De raad voorstellen de door het college opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende
vergadering van 2 oktober 2018 te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet.
5. Tekstmandaat voor het raadsvoorstel te verlenen aan de portefeuillehouder Financiën.
Besluit

Conform advies.

5.

Bestemmingsplan Rondom de Vecht.
Advies

De raad voorstellen om:
1. De zienswijzen die zijn opgenomen in de ‘Nota zienswijzen Bestemmingsplan Rondom
de Vecht’ onder 3.2.1 tot en met 3.2.6 en van 3.2.8 tot en met 3.2.39 ontvankelijk te
verklaren.
2. De zienswijze opgenomen in de ‘Nota zienswijzen Bestemmingsplan Rondom de Vecht’
onder 3.2.7. niet-ontvankelijk te verklaren wegens niet verschoonbare termijn overschrijding.
3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rondom de Vecht te wijzigen conform de in de ‘Nota van
beantwoording zienswijzen’ opgenomen ‘Staat van wijzigingen’ die onderdeel uitmaakt van
dit besluit.
4. Het bestemmingsplan ‘Rondom de Vecht’ met elektronisch ID: NL.IMRO.1904.
BPRondomdeVechtLGB-VG01 op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening gewijzigd
vast te stellen.
5. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het een integrale herziening betreft met in
hoofdzaak een conserverend karakter.
Besluit

Conform advies.

2e tussenrapportage Verbeterplan onderhoud groen.
Advies

1.De 2e tussenrapportage Verbeterplan onderhoud groen vaststellen.
2.De memo en de tussenrapportage Verbeterplan onderhoud groen aanbieden aan de
raadsleden voor bespreking in de raadscommissie fysiek domein van 11 september 2018.
Besluit

Conform advies met redactionele aanpassing in collegevoorstel en bijbehorende memo aan
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6.
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de raad. Tekstmandaat wethouder Van Liempdt.

7.

Jaarverslag 2017 Adviescommissie Bezwaarschriften.
Advies

1. Kennisnemen van het jaarverslag Adviescommissie bezwaarschriften 2017.
2. De aanbevelingen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het jaarverslag overnemen en
kennisnemen van de huidige stand van zaken van de aanbevelingen.
3. De Raad informeren via een Raadsinformatiebrief.
Besluit

Conform advies.

8.

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

Bespreken:
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vraag PVV over voornemen tot het stichten van Turkse
weekendscholen.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vraag PVV over overlast offerfeest.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vraag PvdA over zorgen collectieve zorgverzekering
minima.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vraag VVD over minimapolissen (collectieve
zorgverzekering).
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vraag PvdA over begeleiding kwetsbare jongeren naar werk.
Besluit

Met verwerking van de aanpassing zoals door het college is aangegeven, kan de
antwoordbrief aan de PVV over overlast offerfeest uit. Het college is akkoord met de overige
antwoordbrieven. Brieven kunnen worden verzonden.

9.

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

Bespreken.
Besluit

Het college heeft kennis genomen van de inzending van Regio Utrecht: ‘Regio Deal Gezond
Stedelijk Leven - Verdichten en vergroenen’.

10.

Communicatie.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

11.

Bijzonderheden in relatie tot afspraken collegeleden . Representatieve
verplichtingen.
Advies

Bespreken.
Besluit

12.

Rondje actualiteiten.
Advies

Bespreken.
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Besproken
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Besluit

Besproken.

13.

Rondvraag.
Advies

Bespreken.
Besluit

Pagina 4 van 4

Besluitenlijst :

Het college is akkoord met de Raadsinformatiebrief Collectieve zorgverzekering ook 2019.

