BBV - Besluitenlijst - Openbaar
Filteroverzicht
Begin
vergadering
(Vergadering)
(Dag)

Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer
(Zaak)
(Zaak)

Voorstel (Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

20-12-2016
2. J.A.N. Gadella
2.6

0623425

Parameters
grondexploitaties
en Nota
Grondprijzen 2017

1. De parameters voor kosten- en
opbrengstenstijgingen doorlopend vast te
stellen voor komende actualisaties van
grondexploitaties op 2% respectievelijk 1%.
2. De nota grondprijzen 2017 vast te stellen
met ingangsdatum 1 januari 2017.

2.2

0622964

Vreeswijk Vol
Vaart: evaluatie en
afhandeling motie

1. Het ontstane tekort op de eindrekening van
het evenement Vreeswijk Vol Vaart te betalen.

2.3

0622424

Aanpak organisatie 1. Vaststellen van de volgende aanpak voor de
kermis binnenstad kermis in de binnenstad in 2017/2018.
(2017/2018)
-- De organisatie van de kermis wordt volledig
overgelaten aan een marktpartij (en is dus voor
haar rekening en risico). De gemeente stopt
met de rol van medeorganisator.
-- De gemeente stelt voor een vaste prijs van
€5.000 een week lang het kermisterrein (Pwest) en overnachtingsmogelijkheid
(Blokhoeve) beschikbaar.
-- Aan tenminste drie marktpartijen wordt
gevraagd een beknopt plan van aanpak uit te
werken op de punten
kwaliteit/aantrekkelijkheid, ideeën om de
kermis de komende jaren een impuls te geven
en de borging van evenementenveiligheid. De
selectie vindt plaats o.b.v. dit plan van aanpak.
De gunning vindt plaats voor een periode van 2
jaar met optie op verlenging van max. 2 jaar
(mede gezien de onzekerheden omtrent
gebiedsontwikkeling Binnenstad-west).
-- De gemeente bepaalt de datum van de
kermis. Op die manier kan worden gestuurd op
samenhang met een andere evenement in de
direct nabijheid (binnenstadmanagement).
2. Het negatieve effect (iets lagere opbrengst)
te verwerken in de begroting.
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2.4

0622398

vaststellen nieuwe
tarieven
reisdocumenten

1. nieuwe tarieven vaststellen voor
reisdocumenten
2. hiervoor de wijzigingsverordening leges 2017
vaststellen

2.5

0621876

Algemeen
accountantsprotocol
verantwoording
Wmo en Jeugdwet
2016

1. Het algemeen accountantsprotocol
verantwoording Wmo en Jeugdwet 2016 vast
te stellen en hiermee het controleprotocol
jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 in te trekken.
2. Conform het Collegevoorstel
Deelovereenkomst Jeugdhulp 2017 het
grensbedrag van € 50.000 te hanteren

3.3

0622349

3e
kwartaalrapportage
2016 Werk en
Inkomen Lekstroom

De 3e kwartaalrapportage van WIL aan de raad
aan te bieden met daarbij als belangrijkste
aandachtspunten dat:
a. de kwartaalrapportage op een aantal punten
goed nieuws brengt (de bijstandsvolume groeit
minder sterk, de uitstroom licht stijgt en het
aantal dossiers schuldhulpverlening
stabiliseert);
b. de instroom vanuit de WW
(werkloosheidswet) licht daalt
c. de afhandelingstermijnen redelijk op orde
zijn;

5.1

0620803

Verkoop van grond 1 Percelen grond gelegen in Blok Oost
in Blok Oost aan
(zuidelijke gedeelte) te verkopen aan Portaal.
Portaal
2. Bijgevoegde Koopovereenkomst aan te
gaan met Portaal.
Beslispunt burgemeester:
1. Wethouder Adriani te machtigen om de
koopovereenkomst te ondertekenen.

5.2

0623340

Verlenging
1. In te stemmen met het vernieuwen van de
Huishoudelijke hulp overeenkomst Huishoudelijke Hulp Toelage. en
toelage
de aanbieders per brief te informeren.
2. De uitgaven te dekken uit het WMO-budget,
binnen de hekken van het sociaal domein

5.3

0623316

Artikel 42 brief SPfractie inzake
minder huur voor
dure scheefwoners

3. M.C. Stekelenburg

5. A.J. Adriani
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Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

De brief van de SP-fractie ex artikel 42 RvO van
1 december 2016 te beantwoorden, met de
inhoud dat we:
- op de hoogte zijn van het aantal dure
scheefwoners in Nieuwegein;
- niet bereid zijn om net als in Utrecht tot een
proef te komen om de groep dure
scheefwoners structureel een korting op de
huur te geven;
- dit onderwerp wel agenderen voor ons
overleg met de woningcorporaties.
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