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3. M.C. Stekelenburg
3.1

0634785

Zienswijze in
reactie op
kaderbrief 2018
PAUW Bedrijven

1. De raad voor te stellen de volgende
zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur
van de gemeenschappelijke regeling (GR)
PAUW Bedrijven:
a. Aan te geven welke kaders van toepassing
blijven voor de ontwerpbegroting 2018.
b. Aan te geven dat de ontwerpbegroting 2018
dient in te gaan op consequenties die
samenhangen met het voortzetten van de
huidige situatie en niet op consequenties die
samenhangen met het transformatieplan voor
de toekomstige uitvoering van de Wsw.
2. Het bestuur van PAUW Bedrijven,
vooruitlopend op het besluit door de raad, aan
de hand van bijgaande brief op de hoogte te
stellen van de voorgestelde zienswijze.

4. P.W.M. Snoeren

15-3-2017 10:07

4.1

0637700

Beantwoording
brief ex. artikel 42
RvO van
GroenLinks met
betrekking tot de
consequenties
invoeren Wet
natuurbescherming

1. Het beantwoorden van de brief van
GroenLinks naar aanleiding van de brief ex.
artikel 42 RvO van 14 januari 2017,
inhoudende:
- Wij brengen in 2017 de impact in beeld
- Voor de implementatie werken wij samen met
de omliggende gemeenten en de provincie.

4.3

0636479

Principebesluit
Hooglandse
Jaagpad 8

1. Een positieve grondhouding aan te nemen
over de uitbreiding van de woning aan het
Hooglandse Jaagpad 8

4.4

0633060

Planprocessen
ruimtelijke
initiatieven.

De werkwijze Planprocessen ruimtelijke
initiatieven vast te stellen, waarbij:
a) bij het doorlopen van een
bestemmingsplanprocedure (van een initiatief
van de gemeente) altijd een startnotitie met
de raad in de commissie ROM besproken wordt.
b) aan de hand van het afwegingskader uit de
notitie “Vertrouwen op de kracht van de stad”

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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dat voor ruimtelijke
initiatieven is vertaald in, a) impact op de
omgeving b) juridische en beleidsmatige
toetsing en c) algemeen
belang/belang van de
initiatiefnemer/economische uitvoerbaarheid, in
haalbaarheidsfase het planproces wordt
ingericht.
4.5

15-3-2017 10:07

0636296

AVU concept
jaarrekening 2016

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

Aan de raad voorstellen geen zienswijze in te
dienen op de concept jaarrekening 2016
Afvalverwijdering Utrecht, omdat de inkomsten
en de uitgaven in overeenstemming zijn met de
begroting voor 2016.
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