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

0631259

Verlenging en wijziging
onderhoudsovereenkomst
Key2burgerzaken

1. De nieuwe
onderhoudsovereenkomst en
upgradeprotectie voor de applicatie
key2burgerzaken voor vijf jaar af te
nemen van Centric met een totale
waarde van € 375.000,-2. Met deze enkelvoudige
inkoopprocedure af te wijken van de
Aanbestedingswet 2012.

2.1

0621835

Voorontwerp
bestemmingsplan
Evenementen

De gemeenteraad voor te stellen,
1. in te stemmen met het voorontwerp
bestemmingsplan Evenementen;
2. het voorontwerp bestemmingsplan
evenementen vrij te geven voor
inspraak conform de
inspraakverordening en voor het
wettelijk vooroverleg.

4.1

0635937

Winnet
1. De samenwerking met Winnet te
samenwerkingsovereenkomst prolongeren met hierbij als
2017-2020
belangrijkste uitgangspunten:
a. Een minder sterke stijging van de
kosten;
b. Het minimaal handhaven van de
huidige kwaliteit van het
oppervlaktewater en een
toekomstbestendige inrichting en
beheer van de zuivering en riolering;
c. Het verminderen van de
kwetsbaarheid van gemeenten en
waterschap van de eprsonele inzet;
d. Een verdere intensivering van de
samenwerking.
2. Hiervoor de Winnet
samenwerkingsovereenkomst 20172020 aan te gaan.

2. J.A.N. Gadella

4. P.W.M. Snoeren
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Beslispunt burgemeester:
3. De wethouder P. Snoeren volmacht
te verlenen voor ondertekening.
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4.2

0635269

Anterieure overeenkomst
Herenstraat 18

1. Besluiten de anterieure
overeenkomst aan te gaan met Van der
Louw Vastgoed voor de aanvraag van
transformatie van het pand Herenstraat
18 naar 14 woningen.

4.3

0634750

Beantwoording art. 42 brief
inzake thuiszittende
Nieuwegeinse kinderen

De brief van de PvdA-fractie ex. artikel
42 RvO van 16 februari 2017 te
beantwoorden, met de inhoud dat:
- scholen een belangrijke rol spelen bij
de signalering en registratie van
Thuiszitters en dat dit verloopt via het
Verzuimloket
en registratiesysteem van de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO);
- het aantal Nieuwegeinse thuiszitters
sinds schooljaar 2014/2015 licht
gestegen is;
- voor zover bij ons bekend geen van
de Nieuwegeinse thuiszitters
momenteel thuisonderwijs krijgt;
- er diverse acties ondernomen worden
om het aantal thuiszitters in
Nieuwegein terug te dringen en op dit
moment conform
het Thuiszitterspact regionaal gewerkt
wordt aan een sluitende aanpak om
het aantal thuiszitters in de regio te
verlagen.

4.4

0635880

jaarplan Water 2017

1. In te stemmen met het jaarplan
Water 2017, waarin de maatregelen
voor dit jaar en de al lopende projecten
aan het watersysteem staan
beschreven. Samen met de Watervisie
uit 2004 vormt deze uitvoeringsnota
het Waterplan van onze gemeente.

4.6

0635769

Subsidie 2015 en 2017 voor
regulier peuterspeelzaalwerk,
peuterspeelzaalwerk met
voorschoolse educatie (VVE),
ouderbetrokkenheid en VVE
op 3 kinderdagverblijven van
KMN Kind en Co.

1. De subsidie van 2015 voor
peuterspeelzaalwerk (regulier en VVE)
en VVE op 3 kinderdagverblijven voor
KMN Kind en Co vast te stellen op €
803.944,- .
2. Een bedrag ter hoogte van €
16.961,- van de subsidie van 2015 voor
VVE op 3 kinderdagverblijven en
scholing 2013-2015 terug te vorderen.
3. De subsidie voor 2017 voor
peuterspeelzaalwerk (regulier en VVE),
ouderbetrokkenheid en VVE op 3
kinderdagverblijven, ter hoogte van €
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845.634,- , te verlenen aan KMN Kind
en Co.
4. De subsidie 2017 te betalen uit het
gemeentelijke peuterspeelzaalbudget
en Rijksbudget
onderwijsachterstanden.
4.5

0628504

AVU kadernota en begroting
2018

De raad voorstellen, conform
bijgevoegd raadsvoorstel, een
zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2018 van
Afvalverwijdering Utrecht, omdat het
raadsbesluit over het
grondstoffeninzamelplan niet is
meegenomen.

5.1

0635373

Concept
Woningbouwprogramma
2030

1. Het concept
Woningbouwprogramma 2030 voor
inspraak vrij te geven
2. Hiervoor de inspraakprocedure te
doorlopen

5. A.J. Adriani
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