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Voor de Tweede Kamerverkiezing op 15
maart 2017
1. 34 stembureaus aan te wijzen.
2. 31 stemlocaties aan te wijzen.
3. 12 locaties voor voorbedrukte
verkiezingsborden aan te wijzen.
4. Hiervoor het aanwijzingsbesluit vast
te stellen.

10-1-2017
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0626279

Aanwijzen stembureaus,
stemlocaties en locaties
verkiezingsborden voor de
Tweede Kamerverkiezing op
15 maart 2017.

2.1

0625026

Artikel 42 brief GroenLinks
De brief van de fracties GroenLinks en
en D66 inzake Voorgenomen D66 ex artikel 42 RvO van 15 december
ontwikkeling Meander
2016 te beantwoorden, met de inhoud
dat we:
- samen met o.a. Portaal sturen op een
goede mix van dragende en vragende
bewoners;
- oog hebben voor de nabijheid van
voorzieningen en hiertoe
mogelijkheden zien juist in Meander
een dergelijke centrale plek vorm te
geven;
- de ontsluitingen, ook voor het
langzaam verkeer, de nodige aandacht
geven;
- aandacht bestaat voor duurzaamheid,
binnen de mogelijkheden die het
project biedt;
- andere belanghebbenden betrekken
en graag bereid zijn om dit verder uit
te breiden;
- de raad in de loop van 2017 diverse
keren betrekken, maar hierin nog wel
afhankelijk zijn van het tempo van de
initiatiefnemers.

2.2

0624233

Opstarten procedure
projectomgevingsvergunning
transformatie kantoorpand
Prinsessenweg 1 naar

2. J.A.N. Gadella

11-1-2017 13:30

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. Medewerking te verlenen aan het
transformatieverzoek van T&H Holding
BV om het kantoorpand aan de
Prinsessenweg 1 te slopen om
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grondgebonden woningen

grondgebonden woningen te
realiseren;
2. T&H Holding BV de exploitatie te
laten bekostigen;
3. Hiervoor een anterieure
overeenkomst te sluiten;
4. De ontwerpvergunning met
bijbehorende ruimtelijke onderbouwing
publiceren om het indienen van
zienswijzen mogelijk te maken;
5. Hiervoor de zienswijze procedure te
doorlopen

4. P.W.M. Snoeren
4.1

0623522

informeren raad over
opvolging
verbetervoorstellen
onderzoek veiligheid
tramoverwegen

bijgevoegde brief te verzenden naar de
raad

4.2

0624468

Verleningsbeschikking
subsidie Stichting Samen
Veilig Midden-Nederland
2017 en
Uitvoeringsovereenkomst

1. Voor het jaar 2017 subsidie te
verlenen aan Stichting Samen Veilig
Midden-Nederland voor een
totaalbedrag van € 1.767.564,05.
2. In te stemmen met de
uitvoeringsovereenkomst behorende bij
de subsidiebeschikking.
3. Aan de heer M. van Liere, wethouder
gemeente Houten, mandaat te
verlenen om namens het college van
burgemeester en wethouders van
Nieuwegein de subsidiebeschikking te
ondertekenen.
Beslispunt burgemeester:
4. Aan de heer M. van Liere, wethouder
van de gemeente Houten, volmacht te
verlenen om de
uitvoeringsovereenkomst te
ondertekenen.

11-1-2017 13:30

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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