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

0699955

Jaarverslag
Stadstoezicht 2017

1. Het Jaarverslag Stadstoezicht 2017 vast te
stellen.

2.1

0704361

Koopovereenkomst
Scholman

1. Akkoord te gaan de verkoop van
gemeentegrond aan Scholman BV ten
behoeve van de herinrichting van de
(openbare) ruimte aan de achterzijde van het
bedrijf Scholman BV waarmee een nieuwe
ontsluiting wordt gemaakt.
2. De grondverkoop budgetneutraal uit te
voeren, met dien verstande dat Scholman BV
als tegenprestatie de volgende benodigde
werkzaamheden uitvoert:
- Aanleggen natuurvriendelijke oever;
- Bouwrijpmaken grond ten behoeve van
uitbreiding van het terrein;
- Herinrichten Celsiusbaan, Amperebaan en
Fahrenheitbaan, inclusief noodzakelijke
aanpassing wegfundering.
3. Hiervoor een koopovereenkomst met
Scholman BV aan te gaan.
4. Na afronding technische omschrijving van
de werkzaamheden, over te gaan tot
ondertekening.

3.1

0705816

Beantwoording artikel
42 RvO brief inzake
wachttijden
bewindvoering en
schulden.

De brief van de Partij van de Arbeid ex.
Artikel 42 RvO inzake de wachttijden
bewindvoering en schulden WIL te
beantwoorden middels bijgevoegde brief.

4.1

0706043

Subsidietender
Gecertificeerde
Instelling:
Subsidieregeling en
subsidietenderleidraad

1. De Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht
2018 vast te stellen.
2. De Subsidietenderleidraad Veilig Thuis,
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vast
te stellen.

2. J.A.N. Gadella

3. M.C. Stekelenburg

4. P.W.M. Snoeren
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3. Mandaat en machtiging te geven,
overeenkomstig artikel 17 van de
Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018 aan:
a. de portefeuillehouder jeugd van de
gemeente Houten en zijn opvolger als
regiovertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1,
onder p, van de Subsidieregeling VT-JB-JR
Utrecht 2018, voor alle benodigde
publiekrechtelijke en feitelijke handelingen,
waaronder alle subsidieverlenings-,
bevoorschottings-, en
vaststellingsbeschikkingen en feitelijke
handelingen die nodig zijn voor verlenen en
vaststellen van subsidie namens zijn regio op
grond van en overeenkomstig de
Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018;
b. de portefeuillehouder Jeugd, van het
college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Utrecht, en diens opvolger, om
alle benodigde publiekrechtelijke en feitelijke
handelingen ten behoeve van de
subsidietender te verrichten.
4. Mandaat en machtiging, bedoeld onder
beslispunt 3, te verlenen onder de
voorwaarde dat de portefeuillehouder
respectievelijk de regiovertegenwoordiger,
bedoeld onder beslispunt 3a, overleg met de
vertegenwoordigers van alle colleges in de
respectievelijke regio heeft voordat een
beschikking tot subsidieverlening,
subsidiebevoorschotting of
subsidievaststelling wordt genomen, en de
overige voorwaarden opgenomen in de
Bovenregionale Samenwerkingsovereenkomst
inzake VT-JB-JR die later in 2018 wordt
aangegaan door de 26 betrokken colleges
van burgemeester en wethouders worden
nageleefd.
5. De mandaatverlening onder beslispunt 3
op te nemen in het geldende mandaatregister
van de gemeente conform bijgevoegde
bijlage.
6. Op dit voorstel (inclusief de bijlagen bij dit
voorstel) geheimhouding op te leggen tot 13
april 2018.
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