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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en
wethouders van dinsdag 8 december jl. Wilt u meer informatie over de besluiten? Neem dan
contact op met Reinate Hopman of Marlène Motshagen via 033 – 299 1411.
B&W in beeld bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse
collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen
rechten aan ontlenen. De samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de
beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van R. Beukers en P. van Asselt
Integrale aanpak mobiliteitsvraagstukken N199
Het college heeft ingestemd met het versturen van een brief aan Gedeputeerde Staten van
de provincie Utrecht waarin de provincie wordt gevraagd de mobiliteitsvraagstukken die
spelen op de Amersfoortseweg (N199) op een integrale manier als gezamenlijke overheden
aan te pakken.

Portefeuille van wethouder P. van Asselt
Business Case Nadere analyse begeleiding door Sociaal Team
Het college vraagt de gemeenteraad invulling te geven aan de business case door de
hulpverleners van het Sociaal team meer inwoners zelf te laten begeleiden, waarbij uit wordt
gegaan van een groeimodel van 3 jaar met evaluatiemomenten.
Jaarprogramma subsidies 2021
In de notitie Jaarlijkse subsidies 2021 zijn alle aanvragen opgenomen voor de verlening van
structurele subsidies op het gebied van jeugd, zorg, cultuur, leefbaarheid en sociale
samenhang, peuter- en kinderopvang, historische schepen, toerisme, citymarketing,
collectieve preventieve zorg, burgerparticipatie, begeleiding statushouders en preventie
schuldhulpverlening. Het college heeft besloten conform de notitie de jaarlijkse subsidies voor
2021 te verlenen.
Collegevoorstel realisatie wandelroutenetwerk Utrecht Oost
Het college stemt in met het ondertekenen van de overeenkomst: realisatie, beheer en
onderhoud van het wandelroutenetwerk Utrecht-oost. Nederland is rijk aan wandelaars en de
provincie Utrecht heeft hen veel te bieden. Een adequaat, uniform wandelnetwerk en aanbod
van wandelroutes stimuleren het wandelen en zorgen ervoor dat inwoners en bezoeker
gemakkelijker en gericht de verschillende landschappen gaan verkennen. Dit draagt bij aan
gezondheid, de leefomgeving en de lokale economie.
Aanvullend krediet nieuwbouw Van Amerongen en Calvijnschool
Door aangescherpte regelgeving is het college genoodzaakt de BTW besparende structuur
voor de nieuwbouw van de Calvijnschool en het Sterrenlicht terug te draaien. Het gaat om
een bedrag van circa € 682.000, -. Daarom wordt de raad verzocht om een aanvullend krediet
beschikbaar te stellen.

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld
Bouwrijp maken Rengerswetering Zuiderland 4e eiland
De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 4e wooneiland (Zuiderland) van de
woonwijk Rengerswetering zijn voorbereid. Naast een rioolvisie voor het wooneiland is een
aanbestedingsdocument opgesteld. Het college stemt ermee in om voor het bouwrijp maken
een meervoudige onderhandse aanbesteding op te starten. En geeft goedkeuring aan de
opgestelde rioolvisie voor het Zuiderland.

Portefeuille van wethouder W. de Jong
Herstel talud Westpier
Het college informeert de commissie Ruimte over het project "Herstel talud Westpier".
Hiermee krijgt de commissie inzicht in het ontwerp. De uitvoering van de werkzaamheden
moet uiterlijk 1 mei 2021 gereed zijn.

Deze B&W in beeld bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten
van de laatste collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van
besluiten uit eerdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W in
beeld wordt namelijk regelmatig een of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst
direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct
betrokkenen via de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan.

