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7-2-2017
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0623128

Aanwijsbesluit op
toezichthouders Wet
basisregistratie personen
(Wet Brp)

Gelet op artikel 4.2 van de Wet Brp de
Sociaal Rechercheurs van de afdeling
Juridische Zaken en Handhaving aan te
wijzen als toezichthouder op grond van
de Brp.

1.2

0630561

Benoeming van mevrouw. Mevrouw A. Stoel met ingang van
A. Stoel tot ambtenaar van woensdag 8 februari 2017 te benoemen
de Burgerlijke Stand.
tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand
voor de duur van haar tijdelijke
aanstelling

2.1

0630580

Onderzoeken in het kader
van de Verordening
doelmatigheid- en
doeltreffendheidsonderzoek

1. De uitgevoerde doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken over 2016
vast te stellen.
2. De planning van uit te voeren
doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken in 2017
vast te stellen.

2.2

0626976

Managementletter en
Boardletter Accountant

1. Kennis te nemen van de
Managementletter en Boardletter van de
accountant en de gedane aanbevelingen
overnemen.

2. J.A.N. Gadella

2. In te stemmen met de aangepaste
jaarrekeningplanning
accountantscontrole sociaal domein en
deze aan de raad voorleggen.
3. M.C. Stekelenburg
3.1

0630943

Kwartaalrapportage
Nieuwegein Stadspas
(2016-4)

De tweede kwartaalrapportage
Nieuwegein Stadspas vast te stellen

4.1

0628723

Reclamemast tot 2030
langs de A2 bij de
Galecopperwetering

1. Het plaatsen van een reclamemast tot
2030 mogelijk te maken op de
geluidswal langs de A2, direct ten zuiden

4. P.W.M. Snoeren

8-2-2017 10:31

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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van de Galecopperwetering.
2. Het ontwerpbesluit naar aanleiding
van de ingekomen zienswijzen op de
volgende punten aan te passen:
a) informatie toe te voegen over de
bomen die worden gepland;
b) een voorschrift in de vergunning op
te nemen dat de reclamemast direct
verwijderd wordt de na afloop van de
instandhoudingstermijn;
3. Hiervoor een
projectomgevingsvergunning te
verlenen.
5. A.J. Adriani
5.1

0628570

Regioconvenant Uitstroom
Maatschappelijke Opvang
en Beschermd Wonen
2017-2020

1. Het regioconvenant Uitstroom
Maatschappelijke Opvang en Beschermd
Wonen 2017-2020 aan te gaan.
Beslispunt burgemeester:
2. Aan wethouder Adriani een volmacht
te verlenen om de
bestuursovereenkomst te ondertekenen
namens de gemeente Nieuwegein.

5.2

8-2-2017 10:31

0630183

Huurovereenkomst
Stichting Geynwijs

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

In te stemmen met het aangaan van een
huurovereenkomst met de Stichting
Geynwijs met betrekking tot
kantoorruimte in het Stadshuis.
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