OPENBARE B&W-BESLUITEN
n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN
3 september 2019 (week 36)
Nr.
O1.

Actualisatie grondstromenbeleid.

MV
1.
De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart wordt in
concept vastgesteld voor een periode van maximaal vijf
jaar.
2.
Twee kleine aanpassingen worden vastgesteld in de
bodemfunctieklassenkaart van Veenendaal.

O2.

Vaststelling bebouwde komgrens
Veenendaal op de Voorpoort en
Nieuweweg-noord.

De raad voorstellen:
1.
de bebouwde komgrens van Veenendaal op de
Voorpoort vast te stellen volgens situatietekening
60750311-300-01;
2.
de bebouwde komgrens van Veenendaal op de
Nieuweweg-noord vast te stellen volgens
situatietekening 1803-V-01.

O3.

Verkabeling hoogspanning.

ES
Na aanpassing de raad voorstellen:
1.
de hoogspanningslijnen conform tracé 81 oost en 82
west ondergronds te brengen met een voorkeur voor
verkabeling tussen de masten 124 en 96;
2.
een bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning in
te stellen waar in totaliteit maximaal € 5.700.000,gestort kan worden;
3.
vanuit de reserve precariobelasting een bedrag van
€ 362.971,- te storten in de bestemmingsreserve
verkabeling hoogspanning;
4.
bij de vaststelling van de komende jaarrekeningen het
eventuele positieve saldo van de reserve
precariobelasting over te hevelen naar de
bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning;
5.
een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van
€ 362.971,- om de voorbereidingsfase van de
verkabeling te kunnen starten en dit te dekken vanuit de
bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.
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ES

O4.

Verwerving grond Van Doorn.

1.
Het onbebouwde perceel, groot 70 m2, kadastraal
bekend gemeente Veenendaal, sectie K, nummer 4675
aankopen voor het in de koopovereenkomst genoemde
bedrag.
2.
Het ontwikkelings- en bouwrecht aan het
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost CV van het
onbebouwde perceel, groot 70 m2, kadastraal bekend
gemeente Veenendaal, sectie K, nummer 4675,
conform het genoemde bedrag in de
koopovereenkomst, verlenen.

ES

O5.

Renovatie winkelcentrum de Ellekoot.

De raad voorstellen:
1.
de openbare ruimte van winkelcentrum de Ellekoot
versneld te vernieuwen;
2.
hiervoor een investeringsbudget van
€ 734.000,- in 2020 beschikbaar te stellen;
3.
de opbrengst van de grondverkoop
(€ 185.000,-) te storten in de algemene reserve;
4.
de bijdrage van de eigenaar van het winkelcentrum
voor de kapitaallasten (€ 95.000,-) te storten in de
reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de
afschrijvingslasten tot 2024;
5.
de kapitaallasten vanaf 2024 te verwerken in de
Kadernota 2021/Programmabegroting 2021-2024.

ES

O6.

Startdocument inkoopstrategie sociaal
domein.

1.
Na aanpassing wordt het bij dit voorstel behorende
startdocument inkoopstrategie sociaal domein 'Samen
werken aan professioneel partnerschap' vastgesteld.
2.
Het startdocument ter kennisname aanbieden aan de
raad.

MV

O7.

Toetreding Renswoude tot ACV en
herijking aandelen.

MV
1.
De raad voorstellen een bedrag van € 93.473,beschikbaar te stellen voor de vergroting van het
belang in het aandelenkapitaal van de Afvalcombinatie
De Vallei N.V. en de financiële consequenties te
verwerken in de Programmabegroting 2020.
2.
Als aandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering
van de Afvalcombinatie De Vallei N.V. op 4 december
2019 wordt ingestemd met het besluit tot toetreding van
de gemeente Renswoude per 1 januari 2020.
3.
Op het rapport 'Afvalcombinatie De Vallei waardeanalyse d.d. 4 april 2019 (finaal concept)' en het
besprokene daarover in de vergadering wordt
geheimhouding opgelegd ingevolge het bepaalde in art.
55, lid 1 en art. 25, lid 2 Gemeentewet jo. art. 10 Wet
openbaarheid van bestuur.
4.
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De raad voorstellen in zijn eerstvolgende
raadsvergadering:
a.
op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet de
op 3 september 2019 door het college opgelegde
geheimhouding op het rapport 'Afvalcombinatie 'De
Vallei' - waardeanalyse d.d. 4 april 2019 (finaal
concept)' te bekrachtigen;
b.
de opgelegde geheimhouding op bovenstaand rapport
te heroverwegen bij de volgende herijking van het
aandelenkapitaal van de Afvalcombinatie De Vallei N.V.
O8.

Inzameling groente-, fruit- en etensresten
hoogbouw.

MV
Na aanpassing de raad voorstellen:
1.
Inzamelvoorzieningen voor groente-, fruit- en
etensresten te realiseren bij hoogbouw onder de
volgende voorwaarden:
a.
minimaal 50% van de wooneenheden van een
hoogbouwcomplex geeft aan mee te willen doen, met
een minimumaantal van 20;
b.
alleen de wooneenheden die mee willen doen, krijgen
toegang tot de gf+e container via hun afvalpas. Het
aanbieden van gf+e blijft gratis.
2.
De eenmalige kosten (communicatie en implementatie)
van € 21.500,- te dekken uit de egalisatiereserve
afvalverwijdering en -verwerking.
3.
De jaarlijkse kosten van € 199.148,- voor de inzameling
van groente-, fruit- en etensresten bij hoogbouw te
verwerken in het tarief afvalstoffenheffing 2020.

O9.

Jaarrekening Wereldkidz 2018.

De raad voorstellen in te stemmen met de jaarrekening
2018 zoals opgenomen in het jaarverslag 2018 van
Wereldkidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en
Heuvelland).

MV

O10.

Verordening rechtspositie burgemeester,
wethouders, raads- en commissieleden
gemeente Veenendaal.

De raad voorstellen de Verordening rechtspositie
burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden
gemeente Veenendaal vast te stellen.

MV

O11.

Concept ‘Integraal beleidsplan sociaal
domein 2020-2023’.

Het concept ‘Integraal beleidskader sociaal domein
2020-2023’ voorleggen aan:
a.
de Overlegtafel Sociaal Domein ter advisering aan de
hand van de bij dit voorstel behorende aangepaste
brief;
b.
de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor
het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) aan
de hand van de bij dit voorstel behorende aangepaste
brief.

MV
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