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2. J.A.N. Gadella
2.1

0623124

Startnotitie Economische
Visie Nieuwegein

1. In te stemmen met de startnotitie
Economische Visie Nieuwegein, waarin
uiteengezet is hoe we samen met de stad
dit traject vorm willen geven door middel
van interactieve bijeenkomsten

2.2

0622777

Voortgangsrapportages
grotere ruimtelijke
projecten januari 2017

De voortgangsrapportages van de
grotere ruimtelijke projecten vast te
stellen en te communiceren met de raad
met bijgevoegde voortgangsrapportages
van de deelgebieden:
- Binnenstad - portefeuillehouder H.
Adriani
- Blokhoeve - portefeuillehouder H.
Adriani
- Het Klooster - portefeuillehouder mr.
J.A.N. Gadella
- Lekboulevard Hoogzandveld portefeuillehouder mr. ing. Peter W.M.
Snoeren
- Galecopperzoom - portefeuillehouder
mr. ing. Peter W.M. Snoeren
- Rijnhuizen Parkhout Zandveld portefeuillehouder H. Adriani
- Mooi Rijnhuizen - portefeuillehouder H.
Adriani

0627735

Beantwoording brief ex.
artikel 42 RvO van CU en
CDA over de exploitatie
van Fort Vreeswijk

Het beantwoorden van de vragen ex.
artikel 42 RvO zoals verwoord in de brief
van CU en CDA van 29 december 2016,
inhoudende dat we:
• weten dat er zakelijke verschillen van
inzicht zijn tussen de stichting en
potentiële huurders van het fort;
• bemiddelen bij het overbruggen van
deze verschillen;
• de gemeenteraad nader informeren
over de uitkomsten van de
onderhandelingen in relatie tot het

3. M.C. Stekelenburg
3.1
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eerder genomen raadsbesluit over het
voorstel ‘Toekomst Fort Vreeswijk’
(raadsnummer 2015-096).
3.2

0627714

Nieuwsbrief 2016 Visie op De nieuwsbrief 2016 Visie op Cultuur en
Cultuur en Maatschappij
Maatschappij te sturen naar de
(2015-364)
gemeenteraad.

4.1

0624061

Regionaal Convenant
Internationale Schakel
Klas

1. In te stemmen met het ‘Convenant
samenwerking tussen Gemeenten en
Nuovo Scholengroep, inzake
Internationale Schakelklas-Onderwijs’
met als doel het gezamenlijk faciliteren
van een adequate onderwijsplek die voor
kinderen van statushouders goed
bereikbaar is. In het convenant staan
afspraken over de (financiering van)
huisvesting bij groei en krimp van het
aantal leerlingen en hoe te handelen in
dat geval.
Beslispunt voor de burgemeester:
2. Wethouder P.W.M. Snoeren volmacht
te verlenen voor de ondertekening van
het convenant.

5.1

0622126

benoemen leden
Adviesraad Sociaal
Domein

1 Op voordracht van de
Sollicitatiecommissie Adviesraad Sociaal
Domein de volgende leden benoemen per
1 februari 2017 voor de duur van vier
jaar
- De heer Ed (E.S.A.) Lasut – lid
Adviesraad Sociaal Domein
- De heer Vincent (V.) Beringen – lid
Adviesraad Sociaal Domein
- De heer Jon van Zoelen (J.) - lid
Adviesraad Sociaal Domein
2. Mevrouw S. Groenendijk en
mevrouw Th. Den Hartog-Evers op
eigen verzoek ontheffen van hun
functie als lid van
de Adviesraad Sociaal Domein.

5.2

0627046

Reserveringsovereenkomst 1. De grond op de Doorslagzone te
Doorslagzone
reserveren voor NEOO B.V. conform de
bijgevoegde reserveringsovereenkomst
2. Beslispunt burgemeester: Aan
wethouder Adriani volmacht te verlenen
om de reserveringsovereenkomst namens
de burgemeester te ondertekenen

5.3

0628279

Businesscase Luifelstede

4. P.W.M. Snoeren

5. A.J. Adriani
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1. Voor het beschikbaar stellen van de
Luifelstede als tijdelijke huisvesting ten

Pagina 1 van 1

behoeve van statushouders en andere
woningzoekenden:
- de eerste 1,5 jaar gebruik te maken van
de GVA regeling;
- hierna de woningen voor 3,5 jaar te
verhuren als instapwoningen.
2. De beschikbaarstelling van het krediet
en de financiële effecten voortvloeiend
uit het voorstel op te nemen in de
Voorjaarsnota 2017.

25-1-2017 16:45

5.5

0628105

Nieuwsbrief Sociaal
Domein derde kwartaal
2016

Besluiten om de Nieuwsbrief Sociaal
Domein met rapportage 3e kwartaal 2016
ter informatie aan de gemeenteraad te
sturen.

5.6

0627703

Aanpassing Besluit Wmo
en jeugdhulp Nieuwegein
2017

1. Het Besluit Wmo en jeugdhulp
Nieuwegein 2017 op de volgende punten
aan te passen:
a. toe te staan dat bij een
maatwerkvoorziening jeugdhulp in de
vorm van een pgb gemotiveerd
marginaal kan worden afgeweken van de
vastgestelde pgb tarieven jeugdhulp, met
uitzondering van de pgb-tarieven voor de
behandeling van specialistische Jeugd
GGZ en overige niet ingekochte
zwaardere zorg voor kinderen met een
beperking.
b. te bepalen dat geen eigen bijdrage is
verschuldigd indien
- de maatvoorziening ondersteuningen
maatschappelijke deelname 1 tot en met
3 bestaan uit arbeidsmatige activiteiten;
- het algemeen maatschappelijk werk
betreft.
c. te bepalen dat de eigen bijdrage voor
woningaanpassingen maximaal de
kostprijs van de woningaanpassingen is
en voor een maximale periode van vijf
jaar wordt opgelegd.
d. de gehanteerde tarieventabel voor
pgb's jeugdhulp op te nemen in de
Tarieventabel bij het besluit.
2. Deze aanpassingen vanaf de datum
van bekendmaking in werking te laten
treden en terug te laten werken tot 1
januari 2017.
3. Hiervoor het Besluit tot wijziging van
het Besluit Wmo en jeugdhulp
Nieuwegein 2017 (wijzigingsbesluit) vast
te stellen.
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