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

0709393

Brief aan de
gemeenteraad over
de beoordeling van
het Interbestuurlijk
Toezicht (IBT)

1. kennis te nemen van het ‘adequate’ oordeel
van de provincie inzake in het kader van
interbestuurlijk toezicht met betrekking tot
Toezicht en Handhaving
2. het overnemen van een advies van de
provincie inzake de afhandeling van
handhavingsverzoeken

1.2

0708295

Ontwerp Jaarstukken
2017, Ontwerp
Programmabegroting
2019 tevens 1e
wijziging begroting
2018
Veiligheidsregio
Utrecht (VRU).

Het college van burgemeester en wethouders
besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met het niet naar voren
brengen van een zienswijze bij het dagelijks
bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten
aanzien van de:
1. Ontwerp Jaarstukken 2017,
2. Ontwerp-Programmabegroting 2019 tevens
1e wijziging begroting 2018.
2. Het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Utrecht schriftelijk van haar
besluit in kennis te stellen.

2.1

0707291

Ontwikkelingen
algemene uitkering
en begrotingssaldo

1. Kennis te nemen van de analyses van de
december- en maartcirculaire en van de
gevolgen daarvan voor het begrotingssaldo
2. De raad per brief te informeren over de
ontwikkelingen van de algemene uitkering en
het begrotingssaldo

4.1

0702636

Principe aanvraag
kavel Wierselaan
233

1. een positieve grondhouding aan te nemen
ten aanzien van het voornemen van
de initiatiefnemer om een woning met
atelierruimte te realiseren;
2. de initiatiefnemer de exploitatie te laten
bekostigen;
3. hiervoor een anterieure overeenkomst te
sluiten;
4. hiervoor een koopovereenkomst voor de

2. J.A.N. Gadella

4. P.W.M. Snoeren
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kavel Wierselaan 233 te sluiten
4.2

0695792

Verbetering
waterhuishouding
park Oudegein en
het maalvaardig
maken van de molen
Oudegein

Beslispunten:
1. Het convenant “verbetering
waterhuishouding park Oudegein en het
maalvaardig maken van de molen Oudegein”
aan te gaan met het Utrechts Landschap en
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
waarmee wordt vastgelegd:
• De intentie dat partijen zich gezamenlijk
inspannen voor verbetering van de
waterhuishouding van het stadspark Oudegein
en het maalvaardig maken van de molen
Oudegein.
• Het te vervangen elektrische gemaal en de
windmolen beide te laten functioneren in
hetzelfde watersysteem.
• De uitvoering van maatregelen en de
communicatie op elkaar af te stemmen.
beslispunt burgemeester
2. Aan wethouder Snoeren een volmacht te
verlenen om het ‘Convenant verbetering
waterhuishouding park Oudegein en het
maalvaardig maken van de molen Oudegein’
te ondertekenen.

5. A.J. Adriani
5.2

18-4-2018 12:59

0704946

Vaststelling
bestemmingsplannen
Kantoorreductie
Binnenstad en
Rijnhuizen

Prepared by Nancy Moorselaar, van

De raad voor te stellen om:
1. de notitie “Beantwoording zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Kantoorreductie
Rijnhuizen” vast te stellen;
2. de bestemminsplannen Kantoorreductie
Binnenstad en Rijnhuizen ongewijzigd ten
opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
vast te stellen.
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