
 

Lijst van mededelingen raad 3 december 2009  

Opgesteld door 
Dienst Raadsorganen 

Griffie 

 

Besluitnummer 2009.138 

1 de mededelingen voor kennisgeving aan te nemen.  
 

 

Raadsadvies Jeugd en veiligheid - wordt gevolgd  

Opgesteld door 
Dienst Raadsorganen 

Rekenkame 

 

Besluitnummer 2009.139 

Besluitpunten 

1 de analyse van de jeugd-en-veiligheidsproblematiek verder te 

verbeteren en de kennis die dit oplevert te gebruiken voor de 

bijsturing van het beleid; 

2 de samenhang van het gemeentelijke aanbod op het gebied van het 

jeugd-en-veiligheid te verbeteren en op dienstniveau afspraken te 

maken over reguliere inbedding van succesvolle projecten; 

3 de analyse en benutting van de beschikbare informatie over jeugd-

en-veiligheid en de succes- en faalfactoren van het beleid te 

verbeteren. 

  
  

 

Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht  

Opgesteld door 
StadsOntwikkeling 

Sector Programma's 

Bereikbaarheid 

 

Besluitnummer 2009.141 

Besluitpunten 

1 in te stemmen met het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht en  

2 in te stemmen met het maatregelenpakket voor Utrecht dat deel 

uitmaakt van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit. 

3               op bladzijde 64 onder het kopje "groene golf en 
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doorstroming" worden toegevoegd de trajecten: 

-                Vondellaan â€“ Balijelaan â€“ Koningin Wilhelminalaan 

Utrecht; 

-                't Goyplein â€“ Albatrosstraat â€“ Venuslaan â€“ Rubenslaan; 

-                Marnixlaan â€“ Josephlaan â€“ Cartesiusweg â€“ Lessinglaan 

â€“ Haydnlaan â€“ Pijperlaan 

hiervoor EUR 750.000,00 aan kosten op te nemen voor het 

optimaliseren van verkeersregelinstallaties en/of aanpassing van 

kruispunten en 

dit bedrag in mindering te brengen op de kosten voor het 

aanpassen van tunnelmonden 

(zie het aangenomen amendement 2009/A066). 

  

  
  

 

Derde technische begrotingswijziging 2009  

Opgesteld door 
Bestuurs- en Concerndienst 

FinanciÃ«n en Personeel 

 

Besluitnummer 2009.142 

Besluitpunt  

1 de Derde technische begrotingswijziging 2009 vast te 

stellen; hiermee worden de begroting 2009 en de meerjarenraming 

aangepast.  

  
  

 

Verordening BIZ bijdrage en subsidie BI-zone 1 (Rijnsweerd 2010)  

Opgesteld door 
Dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen 

Juridische Zaken 

 

Besluitnummer 2009.143 

Besluitpunten 

1 de Verordening op de heffing en invordering van een BI-

zonebijdrage en op de subsidie voor de BI-zone 1 (Rijnsweerd 2010) 

vast te stellen, waarmee de juridische basis wordt verschaft voor de 

uitvoering van de bestemmingsheffing in de BI-zone en  
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2 te bepalen dat de uitvoeringsovereenkomst wordt aangegaan door 

de gemeente en de heer B. van Dijk te machtigen deze overeenkomst 

te tekenen met de bevoegdheid redactionele wijzigingen in de 

uitvoeringsovereenkomst aan te brengen tot het moment dat deze 

verordening door uw raad is vastgesteld. 

  
  

 

Benoeming bestuurslid NUOVO  

Opgesteld door 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 

Onderwijs 

 

Besluitnummer 2009.144 

Besluitpunt  

1 de heer P.A. Lourens, met terugwerkende kracht, per 2 maart 2009 

te benoemen tot bestuurslid van Nuovo, Stichting Openbaar 

Voortgezet Onderwijs Utrecht. 

 

Debat of over het raadsvoorstel ALU (Jaargang 2009, nummer 

141) al dan niet een referendum kan worden gehouden 
 

Raadsbesluit: 

De raad heeft in zijn vergadering van 3 december 2009 naar 

aanleiding van de kennisgeving d.d. 24 november 2009 van het 

Platform Referendum ALU, overeenkomstig artikel 5, vijfde lid van de 

Referendumverordening Utrecht (Gemeenteblad van Utrecht 2006, 

nr. 11), door middel van een hoofdelijke stemming besloten dat over 

het raadsvoorstel inzake het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 

(Jaargang 2009, nr. 141) gÃ©Ã©n referendum kan worden 

gehouden. 

 

P.S.: Voor de overwegingen die tot dit raadsbesluit hebben geleid, 

wordt verwezen naar de notulen van de raadsvergadering van 3 

december 2009, middag. 
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