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Besluitenlijst

Vergadering College van B&W d.d. 30 okt 2018
Datum
30 oktober 2018

1.

Opening en mededelingen.

2.

Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober
2018.

De voorzitter opent de vergadering.

Advies

Vaststellen.
Besluit

Vastgesteld.

3.

Experiment centraal tellen stemmen bij de verkiezingen in 2019.
Advies

De raad voorstellen om in te stemmen met deelname aan het experiment met het centraal
tellen van de stemmen bij de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen op 20 maart
2019 en Europees Parlement op 23 mei 2019.
Besluit

Conform advies.
Het college informeren hoe de uitgevallen gymlessen van basisscholen worden
opgevangen.

Afstemmingsverordening.

Advies

De raad voorstellen de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stichtse
Vecht 2018 vast te stellen.
Besluit

Conform advies.
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5.

Coördinatiebesluit voor te voeren planologisch juridische procedures
Bisonspoor 332.
Advies

De raad voorstellen om:
1. De gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in § 3.6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de voor de
herontwikkeling op Bisonspoor 332 benodigde besluiten waartoe onder meer en voor zover
vereist behoren een besluit als bedoeld in:
a. besluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening;
b. besluiten op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
c. besluiten op grond van het Activiteitenbesluit;
d. besluiten op grond van de Waterwet;
e. besluiten op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening;
f. besluiten op grond van de Wegenwet;
g. besluiten op grond van de Wet Bodembescherming;
h. besluiten op grond van de Flora en Faunawet;
a. besluiten op grond van het Bouwbesluit.
2. Het besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden.
3. Dit verzoek als pilot te behandelen.
Besluit

Conform advies.
In de brief aan de projectontwikkelaar opnemen dat het college hecht aan 30% sociale
woningbouw, zoals ook de projectontwikkelaar in zijn eigen brief aangeeft, en dat dit niet
afkoopbaar is.

6.

Evaluatie beleidsplannen sociaal domein.
Advies

1.Kennisnemen van de rapportage Evaluatie beleidsnota’s sociaal domein 2015 – 2018.
2.Instemmen met de reactiematrix bij het advies van de adviesraad sociaal domein en de
Adviesraad sociaal domein hierover informeren.
3.De raad de rapportage Evaluatie beleidsnota’s sociaal domein ter kennisname aanbieden,
vergezeld van bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit.
Besluit

Conform advies met in achtneming van het volgende:
-de inleiding van het raadsvoorstel redactioneel aanpassen waarbij wordt aangesloten bij de
presentatie in de commissievergadering Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van 16
oktober 2018.
- de tekst van Paragraaf 1.7, onder ‘meetbaar’, van het raadsvoorstel redactioneel
aanpassen.

7.

Vaststellen Actieplan Omgevingslawaai.
Advies

Actieplan Omgevingslawaai vaststellen.
Besluit

Conform advies.

Start 2e fase gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht.
Advies

Advies te nemen besluit college
1. Aangaan samenwerkingsovereenkomst 2e fase Gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht met
gemeente Utrecht.
2. Aangaan intentieovereenkomst met VV Maarssen en daarmee ook besluiten tot:
2a) instemmen met een bijdrage aan VV Maarssen van 1/3 van € 485.000 conform de
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sportnota Niemand Buitenspel van intensiveringsbudget Sport voor de vervanging van een
natuurgrasveld door een kunstgrasveld in 2019;
2b) een garantstelling verlenen op de lening die door de vereniging moet worden afgesloten
voor de aanleg van een kunstgrasveld, onder voorbehoud dat Stichting Waarborgfonds
Sport de aanvraag eerst goedkeurt;
2c) het recht van opstal vestigen op dit nieuwe kunstgrasveld;
2d) geen bezwaar hebben tegen de voorgestelde samenstelling projectgroep
sportaccommodatie vanuit de leden van VV Maarssen.
3. Aangaan intentieovereenkomst met DWSM onder randvoorwaarde dat zij akkoord gaan.
4. Aangaan intentieovereenkomst met Luck Raeck en daarmee ook besluit tot:
4a) instemmen met een bijdrage aan Luck Raeck van 1/3 conform de sportnota Niemand
Buitenspel vanuit intensiveringsbudget Sport voor de vervanging van de toplagen van 4
tennisvelden in 2019;
4b) een garantstelling verlenen op de lening die door de vereniging moet worden afgesloten
voor de vervanging van de toplagen, onder voorbehoud dat Stichting Waarborgfonds Sport
de aanvraag eerst goedkeurt;
5.Het mandaat geven om ambtelijk de onderhandelingen te vervolgen met de 3
sportverenigingen conform de in de intentieovereenkomsten gemaakte procesafspraken per
sportvereniging.
6.Haalbaarheid onderzoeken van (gedeeltelijke) verplaatsing van een basisschool uit
Stichtse Vecht naar het plangebied en bijgaande brief vaststellen aan betrokken
schoolbestuur;
7.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 bijlage 2 intentieovereenkomst VV Maarssen,
bijlage 3 intentieovereenkomst DWSM, bijlage 4 intentieovereenkomst Luck Raeck, bijlage 5
brief VV Maarssen en bijlage 6 brief aan schoolbestuur, geheimhouding opleggen. De
geheimhouding duurt voort totdat hetgeen wordt afgesproken is gerealiseerd dan wel dat het
college besluit tot opheffing van deze geheimhouding.
Advies te nemen besluit burgemeester
1.Wethouder Sociaal, Sport en Onderwijs machtigen de samenwerkingsovereenkomst 2e
fase gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht te ondertekenen.
2.Wethouder Sociaal, Sport en Onderwijsmachtigen de intentieovereenkomst VV Maarssen
te ondertekenen.
3.Wethouder Sociaal, Sport en Onderwijs machtigen de intentieovereenkomst DWSM te
ondertekenen.
4.Wethouder Sociaal, Sport en Onderwijs machtigen de intentieovereenkomst Luck Raeck
te ondertekenen.
Besluit

Conform advies. Bijzondere aandacht voor de communicatie over dit project.

9.

Aanhouden aanvragen planschade.

Advies

1. Behandeling van de planschadeverzoeken voor de percelen Kortelaan 36, 38,42 en 44
aanhouden tot de rechterlijke uitspraak in beroepszaak.
2. Indieners van de onder 1 genoemde planschadeverzoeken informeren.
Besluit

10.

Wijziging regelingen ‘beeldschermbril’ en ‘beschikbaarstelling mobiele
telefoon en/of andere apparatuur’.
Advies

1. De Regeling beeldschermbril 2018 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de
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Conform advies met redactionele aanpassing in de financiële paragraaf. Tekstmandaat
wethouder Van Dort.
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Regeling beeldschermbril 2011.
2. De regeling beschikbaarstelling mobiele telefoon en/of andere apparatuur 2018
vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de Regeling beschikbaarstelling mobiele
telefoon en/of andere apparatuur 2014.
3. De Ondernemingsraad informeren.
Besluit

Conform advies.

11.

Vaststelling gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Afval
Verwijdering Utrecht.
Advies

Advies te nemen besluit college
1. Akkoord gaan met versie 10 van de Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering
Utrecht (AVU), conform de hierbij gevoegde bijlage 1.
2. De Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht vaststellen.
3. De portefeuillehouder Ruimte, Milieu en Duurzaamheid en diens plaatsvervanger
mandaat verlenen voor het afdoen van eventuele wijzigingen in de tekst van ondergeschikte
aard.
Advies te nemen besluit burgemeester
1. De portefeuillehouder Ruimte, Milieu en Duurzaamheid machtigen de
Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht te ondertekenen.
Besluit

Conform advies.

12.

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

Bespreken:
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen PVV over geradicaliseerde moslims.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen M2000 over communicatie procedure indienen
zienswijze obp Bisonspoor P2 en P3.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen M2000 en HVV over ongeluk Amsterdam Rijn
Kanaal 24 sept 2018.
Besluit

Het college is akkoord met de voorgelegde antwoordbrieven. Brieven kunnen worden
verzonden.

13.

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

Bespreken.
Besluit

Het college heeft kennisgenomen van de VNG Ledenbrief over de bekendmaking van
kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstelling

14.

Communicatie.
Advies

Besluit

Besproken.
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15.

Bijzonderheden in relatie tot afspraken collegeleden. Representatieve
verplichtingen.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

16.

Actualiteiten.

Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

17.

Rondvraag.
Advies

Bespreken:
Besluit
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Het college besluit conform het voorgestelde in de memo om een voorstel aan de raad voor
te leggen met het advies om het bestemmingsplan Zogweteringlaan 2 niet vast te stellen.
Het college heeft op 18 oktober 2018 het volgende digitale collegebesluit genomen:
- Het college is akkoord is met de aangepaste en daarna nog aangevulde
beantwoordingsbrief op de art. 41 vragen van de PvdA over het proces verlening
omgevingsvergunningen.

