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

0630801

Wet Revitalisering
Generiek Toezicht

Aan de raad voor te leggen om:
1. Bij de verstrekking van toezichtinformatie
in het kader van de Wet Revitalisering
Generiek Toezicht naast reguliere
rapportages tevens gebruik te maken van de
website waarstaatjegemeente.nl
2. De toezichtinformatie tevens centraal te
verantwoorden in het jaarverslag.

1.2

0632626

Benoeming leden van
elk stembureau en
een voldoende aantal
plaatsvervangende
leden voor de Tweede
Kamerverkiezing op
woensdag 15 maart
2017.

Voor de Tweede Kamerverkiezing op
woensdag 15 maart 2017
1. 136 leden stembureau te benoemen.
2. 109 plaatsvervangende leden te
benoemen.
3. Hiervoor het benoemingsbesluit vast te
stellen.

3.1

0630981

WIL: zienswijze op
kaderbrief 2018

a. De raad voorstellen een zienswijze in te
dienen op onderdelen van de kaderbrief WIL
2018, waarbij WIL wordt gevraagd om in de
begroting 2018 meer samenhang aan te
brengen tussen bepaalde onderwerpen en te
zorgen voor meer financiële duidelijkheid en
eenduidigheid.
b. Vooruitlopend op de behandeling in de
raad wordt WIL middels een collegebrief op
de hoogte gesteld van de concept zienswijze
op de kaderbrief 2017.

4.1

0630792

RMN kadernota 2018

De raad voorstellen om:
1. Als zienswijze op de kadernota 2018 aan
het bestuur van RMN kenbaar te maken dat
deze kadernota onvoldoende inzicht geeft in
de financiële effecten van de geschetste
ontwikkelingen en geen risicoanalyse bevat

2. J.A.N. Gadella
3. M.C. Stekelenburg

4. P.W.M. Snoeren
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en RMN te verzoeken dit bij
de kadernota 2019 wel te realiseren.
2. RMN te verzoeken in de begroting 2018
een beeld te schetsen van de maatregelen
die worden genomen t.a.v. innovatie en
efficiencyverbetering en een goede
risicoanalyse op te nemen.
5. A.J. Adriani
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5.1

0629845

Jaarlijkse
subsidieverlening
Vitras 2017

Beslispunten:
1. Aan Vitras in 2017 een subsidie verlenen
van € 1.000.910,04. Dit bedrag is als volgt
opgebouwd:
• Groepswerk AMW Jeugd en Jong
Volwassenen: € 69.619,50
• Groepswerk AMW Volwassenen: €
32.367,60
• Sociaal raadslieden: € 162.204,17
• Coördinatie vluchtelingenwerk - regulier: €
83.529,83
• Vluchtelingenwerk-maatschappelijke
begeleiding: €176.247,95
• Maaltijdvoorziening: € 40.000
• Personen-alarmering: € 12.252
• Netwerk Vrijwilligers in de Zorg: €
120.335,22
• Steunpunt Mantelzorg (inclusief 0,89 fte
mantelzorg makelaar en dagactiviteiten voor
ouderen): € 216.143,78
• Preventieve Ouderen Zorg: € 11.500
• Platform vrijwillige inzet € 76.600
2. De verplichtingen verbonden aan de
subsidieverlening vastleggen in de
verleningsbeschikking, zoals bijgevoegd bij dit
voorstel.

5.2

0630645

voorstel ontschotte en
gezamenlijk
gefinancierde
jeugdgezondheidszorg

1. De raad voor te stellen ten aanzien van het
voorstel ontschotte en gezamenlijk
gefinancierde JGZ een zienswijze kenbaar te
maken met de strekking dat:
• de gemeente Nieuwegein instemt met het
voorstel;
• de gemeente Nieuwegein instemt met het
ingroeimodel voor nadeelgemeenten;
• de gemeente Nieuwegein de verwachting
uitspreekt dat veranderingen zullen
aansluiten op de lokale ontwikkelingen;

5.3

0631819

kredietopening t.b.v.
aanleg definitieve
verhardingen
Blokhoeve plandeel
Blok Oost

1. Te besluiten om een krediet ad € 901.000
excl. BTW te openen voor de aanleg van de
definitieve verhardingen in het plandeel Blok
oost van het gebied Blokhoeve d.m.v.
vaststelling van de 6e begrotingswijziging
2017.

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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5.6

0628411

Ontwerp
Bestemmingsplan
Blokhoeve

1. De indieners van inspraakreacties en de
indieners van een vooroverlegreactie op het
voorontwerpbestemmingsplan Blokhoeve
Zuid-West te beantwoorden conform de
Notitie beantwoording inspraak, met daarin
de belangrijkste aspecten:
a. de waterbreedte zoals op genomen in het
bestemmingsplan Blokhoeve 2012, te
handhaven;
b. deze waterbreedte als randvoorwaarde op
te nemen bij ontwikkelingsinitiatieven;
c. uitgangspunt is dat de Beursfabriek de
functie kan blijven voortzetten;
d. er geen watercompensatie in Blokhoeve
meer hoeft plaats te vinden;
e. de initiatiefnemer op de hoogte te brengen
van maatregelen die getroffen kunnen
worden voor een effectieve afwatering.
2. Blok-West uit het bestemmingsplan te
halen en in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan Blokhoeve ZuidWest;
3. Besluiten geen exploitatieplan vast te
stellen omdat de kosten met een anterieure
overeenkomst zijn vastgelegd;
4. In te stemmen met de ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen voor de aangevraagde horecauitbreiding van Green Village (serre en
feestzaal);
5. Hiervoor de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure te doorlopen.

5.4

0629290

Startnotitie
bestemmingsplan
Binnenstad

Instemmen met de startnotitie
bestemmingsplan Binnenstad, waarin de
doorontwikkeling van de Binnenstad, zoals
aangegeven in het OOB 2013, juridisch
mogelijk wordt gemaakt.

5.5

0630321

Beheersverordening
Binnenstad
Nieuwegein

1. Aan de raad voorstellen de
beheersverordening Binnenstad (1), waarin
de geldende juridisch planologische rechten
opnieuw worden vastgelegd, vast te stellen.
(1) overeenkomstig de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0356. BVBI2017-VA01 met
bijbehorende bestanden.
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5.7

0631360

Subsidieverlening
MOvactor

5.8

0632421

Transformatieagenda Wij stellen u voor:
Sociaal Domein

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. Aan MOvactor een subsidie te verlenen van
€ 2.961.223 voor het jaar 2017
2. Bijgaande beschikking aan MOvactor te
verzenden
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1. De transformatieagenda Sociaal Domein
2017-2020 vast te stellen, en daarbij:
2. de volgende uitgangspunten te hanteren
als inhoudelijk kader voor de uitwerking van
de transformatieprogramma’s, en de inzet
van de gemeente op het sociaal domein:
a. Inwoners zijn in staat en worden in staat
gesteld om al of niet samen hun eigen leven
te leiden,
b. Alle inwoners nemen deel aan de
samenleving en kwetsbare inwoners worden
niet afgezonderd (inclusie),
c. Inwoners maken gebruik van hulp op
maat, zo licht als mogelijk en zo zwaar als
nodig
3. deze toe te passen op de levensdomeinen:
a. gezondheid
b. zelfredzaamheid
c. participatie (betaald en onbetaald)
d. opvoeding en onderwijs
e. ondersteuning met maatwerk WMO en
Jeugd
f. wonen en huisvesting
g. inkomensondersteuning
4. deze uit te werken binnen de
transformatieprogramma’s:
a. Eigenwijks-positieve gezondheid
b. Iedereen doet mee- Zelfredzaamheid naar
Vermogen
c. Iedereen doet mee- Meedoen naar
vermogen
d. Kansen voor Jeugd
e. Woonwijs
f. Geldige kwesties
en uit te werken via de overkoepelende
transformatieprogramma’s
a. De Brede Toegang
b. Eigenwijks-Buurtkracht,
5. waarbij de volgende leidende principes
gelden als richtinggevend kader voor de
ontwikkelstrategie van de
transformatieagenda en de inzet van de
gemeente op de breedte van het sociaal
domein:
a. Organisch ontwikkelen
b. Ruimte voor kansen
d. Co-creatie
e. Dwars denken
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6. het basismodel van de
transformatieagenda, gebaseerd op verrijking
van het aanbod van lokale voorzieningen als
alternatief voor het bestaande aanbod, vast
te stellen,
7. de raad bij de kadernota een voorstel te
doen voor het verwerken van de motie om te
komen tot intensievere benutting van het
maatschappelijk vastgoed, ic de buurtpleinen
8. kennis te nemen van het financieel
meerjarenperspectief 2017-2020
9. met de transformatieagenda als
richtinggevend kader voor de
samenhangende inzet van de gemeente over
de gehele breedte van het sociaal domein,
- bij strijdigheden met vigerende afzonderlijke
beleidsnota’s, de transformatieagenda leidend
te laten zijn.
10. de sturings- en monitoringspositie van de
raad te verstevigen door het versterken van
de informatiepositie van de raad door:
- een kwartaalnieuwsbrief waarin de raad
continue wordt
geïnformeerd over ontwikkelingen vanuit de
transformatieprogramma’s
- financiële rapportages via de P&C-cyclus
- ontwikkelen van informatieve prestatie- en
effectindicatoren waarover in P&C-cyclus aan
de raad wordt gerapporteerd
- een wetenschappelijke onderzoeksagenda
op te stellen om het welbevinden te
monitoren van inwoners van Nieuwegein in
de komende jaren
- evaluaties (o.a. Brede Toegang)
- Monitor sociaal domein (1 maal per vier jaar
voor verkiezingen)
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