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1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0696420

Aanwijzing collectieve
festiviteiten 2018 en
2019.

1. Voor de periode van 2 januari 2018 tot
en met 1 januari 2020 de volgende dagen
als collectieve festiviteit aan te wijzen:
• Koningsnacht
• Koningsdag
• WK voetbal voor vrouwen in 2019
• Oud en Nieuw
2. Besluit tot wijziging van het
Aanwijsbesluit APV 2013 vast te stellen.

2. J.A.N. Gadella
2.1

0666210

Huurovereenkomst
gebruik sporthal 't
Veerhuis

1. Met ingang van 1 januari 2018 de
huidige subsidierelatie met de Stichting
Sociaal Cultureel Centrum Vreeswijk,
waarin een 24/7 gebruiksvergoeding
centraal staat, om te zetten naar een
huurovereenkomst op basis van werkelijk
gebruik.
2. Een huurtarief van € 146.000,-- per jaar
aan het gebruik van de sporthal te
verbinden, welke te betalen in 4 gelijke
kwartaaltermijnen.
3. het huurtarief jaarlijks te indexeren met
het percentage prijzen en lonen uit de
circulaire Gemeentefonds.
4. De minderkosten € 81.500,--, aan te
wenden voor de taakstelling op Sport.
5. Met terugwerkende kracht in te
stemmen met de werkwijze dat de
vergoedingen voor het gebruik van de
accommodatie in de jaren 2015 t/m 2017
op factuur zijn betaald.
6. Huurovereenkomst met Stichting Sociaal
Cultureel Centrum Vreeswijk aan te gaan.

0671365

Herplaatsing mozaïeken
Henny Visch in

1. Het realiseren van een “kunstpad” door
de opgeslagen mozaïeken van de

3. M.C. Stekelenburg
3.2
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Stadspark Oudegein

basisscholen Willem Alexander, de
Tweeklank en Ziezo te herplaatsen in
stadspark Oudegein.
2. De kosten van € 99.000 voor de
herplaatsing te dekken uit de GREX
Lekboulvard Hoog Zandveld (€ 80.000) en
uit de Reserve kunst en cultuur binnenstad
(€ 19.000).
3. Hiervoor via de Voorjaarsnota aan de
raad voor te stellen om het bedrag van €
19.000 te onttrekken uit de Reserve kunst
en cultuur binnenstad.

Verleningsbeschikking
subsidie Samen Veilig
Midden-Nederland 2018
en
Uitvoeringsovereenkomst

Beslispunten college:
1. Voor het jaar 2018 subsidie te verlenen
aan Samen Veilig Midden-Nederland voor
een bedrag van € 2.229.334.
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
verleningsbeschikking voor de regio
Lekstroom te ondertekenen.

4. P.W.M. Snoeren
4.1

0690896

Beslispunt burgemeester:
4. Aan de heer M. van Liere, wethouder
van de gemeente Houten, volmacht te
verlenen om de uitvoeringsovereenkomst
te ondertekenen.
3.1
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0691256

Toewijzen aanvraag
tegemoetkoming in
planschade i.v.m.
omgevingsvergunning
‘Bouw 3 woningen
Nedereindseweg’.

Prepared by Nancy Moorselaar, van

1. De aanvraag om tegemoetkoming in
planschade van de eigenaar van het
perceel Nedereindseweg 405 toe te wijzen
tot een bedrag van € 40.500,00 (te
verhogen met wettelijke rente ad €
967,18).
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