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1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0626451

Zienswijze
herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden

In te stemmen met de concept-zienswijze op
het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

2.1

0621596

Cafetariamodel wordt
Individueel
Keuzebudget (IKB)

1. De gewijzigde arbeidsvoorwaarden op te
nemen in de gemeentelijke
arbeidsvoorwaardenregeling Nieuwegein met
als belangrijkste aanpassingen:
a. Iedere medewerker beschikt vanaf 1
januari 2017 naast zijn of haar salaris over
een vrij besteedbaar budget (individueel
keuze budget).
b. de arbeidsvoorwaarden: de
eindejaarsuitkering, de vakantietoelage, de
levensloopbijdrage en 14,4 uur landelijk
bovenwettelijk verlof komen te vervallen.
c. De financiële waarde van deze
arbeidsvoorwaarden vormen het individueel
keuzebudget.
2. Onder voorbehoud van overeenstemming
in het lokaal georganiseerd overleg (GO) de
volgende lokale keuzes in te voeren:
a. een fietspakket
b. de vakbondscontributie
c. onbelaste reiskostenvergoeding woonwerkverkeer
3. Hiervoor de gemeentelijke
arbeidsvoorwaardenregeling Nieuwegein te
wijzigen per 1 januari 2017.
4. De onbelaste reiskostenvergoeding woonverkeer ook voor 2016 van toepassing te
verklaren.
5. In een separaat collegevoorstel de raad
voor te stellen om een voorziening IKB van €
821.000 in te stellen.
6. Indien het GO niet tot overeenstemming
komt over de aanvullende regeling IKB, dit
geschil aan de landelijk werkende lokale

2. J.A.N. Gadella
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advies- en arbitragecommissie (LAAC) voor
te leggen.
7. Voor de medewerker die op basis van de
Fietsregeling Nieuwegein 2015 vóór 1 januari
2017 een fiets heeft aangeschaft en op 31
december 2016 afgesproken tegenprestatie
nog niet volledig heeft geleverd, de
bestaande afspraak door te laten lopen.
2.2

0625080

Budgetoverheveling
naar 2017 en instellen
voorziening
Individueel
Keuzebudget (IKB)
per 31 december
2016.

Aan de raad een voorstel voorleggen om
1. een bedrag van vrijvallende middelen
2016 van € 750.000 over te hevelen naar
2017 en dit bedrag in 2017 beschikbaar te
stellen;
2. een voorziening van € 821.000 in te
stellen in het kader van het individuele
keuzebudget per 31 december 2016.

2.3

0628869

Gedeeltelijke
opheffing
geheimhouding
archeologische
vindplaats

Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad
voorstellen de opgelegde geheimhouding
over de archeologische vindplaats het
Klooster gedeeltelijk op te heffen ten aanzien
van:
a. de in de bij het raadsbesluit behorende
bijlage onder a. aangegeven passages uit het
voorstel en besluit van
burgemeester en wethouders van 6
december 2016 met betrekking tot de
archeologische vindplaats het Klooster;
b. de in de bij het raadsbesluit behorende
bijlage onder b. aangegeven passages uit de
aan de raad gerichte brief van
burgemeester en wethouders van 9
december 2016 met betrekking tot de
archeologische vindplaats het Klooster

4.1

0621285

Voorontwerp
bestemmingsplan
Jutphaas-Wijkersloot.

1. Het voorontwerp bestemmingsplan
Jutphaas-Wijkersloot vrij te geven voor
inspraak en vooroverleg (inclusief document
“Spelregels bij particulier intiatiatief
Kruyderlaan-Herenstraat”), waarbij t.o.v. het
geldende bestemmingsplan de volgende
belangrijkste wijzigingen zijn aangebracht:

4. P.W.M. Snoeren

a) De locaties in het bedrijvengebied
Kruyderlaan-Herenstraat, te weten
Kruyderlaan 31-35, Karwei/Van
Benthemlocatie, Hildo Kropstraat 12-18 en
Hildo Kropstraat 35 hebben de bestemming
‘Ontwikkellocatie Wonen’ gekregen.
b) De andere locaties in JutphaasWijkersloot, te weten Mondriaanlaan/EMC
locatie, Nedereindseweg 149, Kerkveld 63,
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hoek Herenstraat-Armensteeg, Jukoterrein
en Vredebestlaan tevens de bestemming
‘Ontwikkellocatie Wonen’ hebben gekregen.
c) Voor de panden aan Het Sluisje 1 t/m 10,
de panden aan de zuidzijde van
Nedereindseweg t/m huisnummer 43 en
Herenstraat 1 t/m 48 (incl.
Utrechtestraatweg 1) zijn woonfuncties op de
begane grond nu algemeen toegestaan
(bestemming Centrum).
d) Het beschermd dorpsgezicht Jutphaas is
opgenomen.
2. Het voorontwerp bestemmingsplan
Jutphaas-Wijkersloot te bespreken in de
commissie ROM aan de hand van
bijgevoegde brief aan de raad (bijlage 3),
voordat het inspraaktraject en het
vooroverleg wordt gestart.
4.2

0626499

Vaststelling
bestemmingsplan
Hofweide.

1. Aan de raad voorstellen het
bestemmingsplan Hofweide ongewijzigd
t.o.v. het ontwerp bestemmingsplan
Hofweide vast te stellen.

5.1

0626897

Vaststelling
bestemmingsplan
Locatie Zuilenstein.

1. Aan de raad voorstellen het
bestemmingsplan Locatie Zuilenstein
ongewijzigd t.o.v. het ter visie gelegde
ontwerp bestemmingsplan vast te stellen.

5.2

0618655

Bestuursovereenkomst
huisvesting en
integratie
vluchtelingen regio
Utrecht.

Beslispunt College:
1. De bestuursovereenkomst huisvesting en
integratie vluchtelingen regio Utrecht aan te
gaan.

5. A.J. Adriani

Beslispunt burgemeester:
2. Aan wethouder A.J. Adriani een volmacht
te verlenen om de bestuursovereenkomst te
ondertekenen namens de gemeente
Nieuwegein.
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5.3

0627215

indienen zienswijze op 1. De raad voor te stellen ten aanzien van de
de kadernota van de kadernota 2018 een zienswijze kenbaar te
GGD-rU 2018
maken met de strekking dat:
• de verbeteringen in de bedrijfsvoering
worden doorgevoerd, waarbij een verhoging
van de inwonerbijdrage zo veel als mogelijk
wordt vermeden;
• de raad actief betrokken blijft bij de nadere
voorstellen met betrekking tot het sluitend
maken van de begroting.

5.4

0627183

beantwoording artikel In te stemmen met de beantwoording van de
42 Brief van de SP
vragen overeenkomstig bijgaande brief

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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inzake MOvactor
5.5
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0622124

benoeming voorzitter
Adviesraad Sociaal
Domein

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1 op voordracht van de
Sollicitatiecommissie Adviesraad Sociaal
Domein de heer dr. Peter Selten (P.J.H.) te
benoemen als voorzitter van de Adviesraad
Sociaal Domein per 1 februari 2017 voor de
duur van vier jaar en de raad hierover te
informeren.
2. instemmen met de bijgevoegde
benoemingsbrief.
3. de raad hierover informeren middels een
brief
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