OPENBARE B&W-BESLUITEN
n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN
11 juni 2019 (week 24)
Nr.
O1.

Nominatie Oog voor Veenendaalprijs.

Ingestemd wordt met de nominatie van de
bewonerscommissie 't Franse Gat voor de Oog voor
Veenendaalprijs.

GK

O2.

Overbrengingsvergunning Wapenhandel
Janssen.

GK
Op grond van de Wet explosieven voor civiel gebruik
wordt een vergunning verleend aan Wapenhandel
Janssen tot en met 19 juni 2024 voor het overbrengen
van 150 kg buskruit in meerdere transacties met een
maximum per transactie voor de diverse gevarenklassen.

O3.

Jaarstukken 2018 Vitens.

1.
Ingestemd wordt met de jaarstukken 2018 van Vitens en
de benoeming van de nieuwe commissaris.
2.
Het nadeel ad € 59.237,- verwerken bij de tweede
bestuursrapportage 2019 en het structurele nadeel ad
€ 54.000,- verwerken in de Programmabegroting 2020.

MV

O4.

Sluiten Regio Deal Foodvalley.

Na aanpassing de raad voorstellen:
1.
a.
geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien
van het voornemen de Regio Deal Foodvalley te sluiten;
b.
in te stemmen met het beschikbaar stellen van de
reserveringen voor de ICT Campus ad € 900.000,- als
inbreng van de gemeente Veenendaal voor de Regio
Deal Foodvalley.
2.
Mandaat te verlenen aan het bestuur van de Regio
Foodvalley om de Regio Deal Foodvalley te sluiten.

GK

O5.

Exploitatieovereenkomst
Stationskwartier D Noord, 1e fase.

Ingestemd wordt met de exploitatieovereenkomst
Stationskwartier D Noord, 1e fase.

ES

Besluit burgemeester
Wethouder Stroobosscher wordt gemachtigd namens de
gemeente Veenendaal de exploitatieovereenkomst te
ondertekenen.
O6.

Aankoop perceel grond Veenderij.

1.
Ingestemd wordt met de aankoop van het onbebouwde
perceel, groot 4.880 m2, kadastraal bekend gemeente
Veenendaal, sectie K, nummer 4142 voor een koopsom
van € 780.000,- k.k. conform de bijgevoegde
koopovereenkomst.
2.
Ingestemd wordt met de verkoop van het ontwikkelingsen bouwrecht aan het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaaloost CV van het onbebouwde perceel, groot 4.880 m2,
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ES

kadastraal bekend gemeente Veenendaal, sectie K,
nummer 4142, voor een koopsom van € 780.000,- met
bijkomende kosten conform de bijgevoegde
overeenkomst.
O7.

Conceptjaarrekening 2018
Gemeenschappelijke Regeling AVU.

De raad met de bij dit voorstel behorende memo
informeren over de resultaten van de
Gemeenschappelijke Regeling AVU over het jaar 2018.

MV

O8.

Beantwoording schriftelijke vragen van de
PvdA-fractie inzake extra geld voor tekorten
jeugdzorg.

Ingestemd wordt met de beantwoording van de
schriftelijke vragen van de PvdA-fractie conform de bij dit
voorstel behorende aangepaste conceptbrief.

MB

O9.

Motie M5 inzake verbetering en sturing
kwaliteit jeugdzorg.

1.
De bij dit voorstel behorende brief aan de VNG over de
facturatietermijn jeugdhulp indienen om het proces te
starten om te komen tot een beperking van de
facturatietermijn in het standaard administratieprotocol,
na akkoord van de samenwerkende gemeenten
jeugdhulpregio FoodValley.
2.
De bij dit voorstel behorende aangepaste memo als
uitwerking van motie M5 van 20 december 2018
aanbieden aan de raad.

MB

O10.

Reglement Jongerenraad.

Het Reglement van de Jongerenraad wordt vastgesteld.

MB
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