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

0628171

Jaarprogramma
omgevingsrecht
2017

1. De vastgestelde prioriteiten in activiteiten uit
het Beleidskader Omgevingsrecht 2015-2018
over te nemen in het Jaarprogramma
Omgevingsrecht 2017, waardoor we:
activiteiten die volgens het Beleidskader
Omgevingsrecht het meeste risico vormen op
onevenredige schade aan de omgeving of de
gebruikers;
taken op het gebied van de Omgevingsrecht op
een adequaat niveau uit te voeren;
aanvragen en klachten binnen de wettelijk
gestelde termijnen.
2 Het Jaarprogramma Omgevingsrecht 2017
vast te stellen.

3. M.C. Stekelenburg
3.1

1-2-2017 13:04

0630184

Toekomstige
uitvoering Wet
sociale
werkvoorziening

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van:
a. het onderzoeksrapport van Langedijk SWO
naar de toekomstige uitvoering van de Wsw
voor de PAUW gemeenten
b. het advies van de adviesraad sociaal domein
c. het advies van de ondernemingsraad van
PAUW Bedrijven.
2. Op basis van de uitkomsten van het
onderzoek van Langedijk SWO en na
bestudering van de ingebrachte adviezen, vast
te stellen dat het separaat
blijven uitvoeren van de Wsw geen
toekomstbestendige optie is, zowel vanuit de
Wsw-werknemer en de Wsw-uitvoering, als
vanuit de brede doelgroep en uitvoering van
Participatiewet en Wmo bezien.
3. Vast te stellen dat voor het realiseren van een
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integrale (ontschotte) ondersteuning van
inwoners bij betaald en onbetaald werk twee
alternatieve hoofdrichtingen voorliggen, namelijk
(1) een richting waarbij het
samenwerkingsverband van de zes PAUW
gemeenten de belangrijkste basis gaat vormen
voor het organiseren van die integrale
ondersteuning, dan wel (2) een richting waarbij
de zes PAUW-gemeenten elk kiezen voor een
ander samenwerkingsverband of voor
zelfstandige organisatie van die integrale
ondersteuning.
4. Vast te stellen dat het structureel en
substantieel overhevelen, van de ondersteuning
die nu in Nieuwegein en in de Lekstroom wordt
geboden op grond van de Participatiewet en de
Wmo, naar het samenwerkingsverband van de
zes PAUW gemeenten, niet past bij de visie van
de gemeente Nieuwegein op de ondersteuning
van inwoners en organisaties bij betaald en
onbetaald werk.
5. Op grond van het voorgaande het college
opdracht te geven om in een transformatieplan
verder uit te werken hoe de uitvoering van de
Wsw binnen de onder punt 3 genoemde tweede
hoofdrichting zal worden georganiseerd en
opgenomen in de brede ondersteuning aan
inwoners bij betaald en onbetaald werk, zodat
de raad op basis van dat transformatieplan een
definitief besluit kan nemen over de toekomstige
uitvoering van de Wsw.
6. In het transformatieplan in te gaan op:
a. de wijze waarop de onderdelen van de Wswuitvoering georganiseerd gaan worden (het
formele werkgeverschap, de dienstverlening
naar werkgevers en opdrachtgevers en de
vormgeving van het vangnet)
b. hoe het proces van transformatie gaat
verlopen
c. wat de te verwachten financiële en juridische
consequenties zijn van de transformatie.
7. In het transformatieplan behoud van
werkgelegenheid voor de medewerkers van
PAUW Bedrijven als uitgangspunt te nemen en
in te gaan op de wijze waarop de expertise van
de medewerkers van PAUW Bedrijven breder
wordt ingezet.
4. P.W.M. Snoeren
4.1

1-2-2017 13:04

0626752

Motie pilot in de
prullenbak

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

De pilots met betrekking tot de afvalbakken in
de openbare ruimte te stoppen conform het
amendement "Pilot in de prullenbak" (2016-
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350).
5. A.J. Adriani
5.1

1-2-2017 13:04

0628487

subsidie Stichting
Geynwijs 2017

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. Aan de Stichting Geynwijs een subsidie te
verlenen van € 3.456.859 voor het jaar 2017;
2. Bijgaande beschikking aan de stichting
Geynwijs te verzenden.
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