
 
  

 
OPENBARE B&W-BESLUITEN  

n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN  
8 maart 2016 (week 10) 

 
Nr.    
O1. Benoeming vertegenwoordiging 

Cliëntennetwerk Jeugd. 
Arjan Cromwijk, Remco van den Ende en Niels Mellema 
worden benoemd als vertegenwoordiging van het 
Cliëntennetwerk Jeugd. 
 

NK 

O2. Vaststelling uitwerkingsplan De Erven, 
deelplan 17. 

Het uitwerkingsplan De Erven, deelplan 17 wordt 
gewijzigd vastgesteld overeenkomstig het bijgevoegde 
vaststellingsbesluit. 
 

AH 

O3. Regionale Cliëntenraad Werk en Inkomen 
van de gemeenten Veenendaal, Rhenen en 
Renswoude. 

1. 
De Cliëntenraad Werk en Inkomen van de gemeente 
Veenendaal wordt via bijgevoegde brief geïnformeerd dat 
zij opgaan in de Regionale Cliëntenraad Werk en 
Inkomen van de gemeenten Veenendaal, Rhenen en 
Renswoude. 
2. 
De leden van de Cliëntenraad Werk en Inkomen van de 
gemeente Veenendaal worden benoemd in de Regionale 
Cliëntenraad Werk en Inkomen van de gemeenten 
Veenendaal, Rhenen en Renswoude. 
 

AH 

O4. Procesbesluit rechtsgang Klomp inzake 
leerlingenvervoer. 
 

1. 
Met toepassing van artikel 160, lid 1 onder f 
Gemeentewet wordt besloten om Klomp Groepsvervoer 
B.V. civielrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de 
geleden schade en de boeteclausule toe te passen door 
en in verband met de voortijdige beëindiging van de 
overeenkomst(en) leerlingenvervoer 2014-2016. 
2. 
Aan Dirkzwager advocaten & notarissen wordt een last 
en een volmacht gegeven namens de gemeente deze 
procedure te voeren en de gemeente Veenendaal in de 
onderhavige procedure te vertegenwoordigen. 
 

NK 

O5. Vergoeding en 
samenwerkingsovereenkomst huishoudelijk 
oud papier en karton. 
 

1. 
Ingestemd wordt met een vergoeding van € 40,- per ton 
huishoudelijk oud papier en karton tot 1 januari 2017 aan 
verenigingen die oud papier inzamelen. 
2. 
Met de inzamelende verenigingen wordt een 
samenwerkingsovereenkomst inzameling huishoudelijk 
oud papier en karton aangegaan. 
 

NK 
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O6. Aanpassing verordeningen Participatiewet. 

 
1. 
Het voornemen wordt uitgesproken in te stemmen met: 
a. 
de Wijzigingsverordening; 
b. 
het gewijzigde uitvoeringsbesluit Participatiewet en de 
gewijzigde beleidsregel Kostendelersnorm. 
2. 
Ingestemd wordt met de bijgevoegde adviesaanvraag 
aan de Cliëntenraad Werk en Inkomen. 
 

AH 

O7. Project Stationskwartier, deelgebied B: 
ontwerpbestemmingsplan Pionierkwartier, 
fase 2. 
 

1. 
Ingestemd wordt met: 
a. 
de commentaarnota vooroverleg en inspraak 
Pionierkwartier, fase 2; 
b. 
het ontwerpbestemmingsplan Pionierkwartier, fase 2. 
2. 
Besloten wordt dat in deze procedure geen 
exploitatieplan wordt opgesteld. 
3. 
Het ontwerpbestemmingsplan Pionierkwartier, fase 2 ter 
inzage leggen. 
4. 
Op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet wordt 
geheimhouding opgelegd op de bijlagen 1 en 2. 
 

AH 

O8. Renovatie sportaccommodaties 2016. 
 

1. 
Ingestemd wordt met de voorgestelde renovatie – 
vernieuwing van de diverse buitensportaccommodaties. 
2. 
Het benodigde budget van € 1.070.459,- wordt hiervoor 
beschikbaar gesteld. 
3. 
De financiële consequentie verwerken in de Kadernota 
2017-2020 en in de bestuursrapportage 2016. 
4. 
Dit besluit ter kennisname aanbieden aan de raad. 
 

FB 
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