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

0641342

Beantwoording brief ex.
artikel 42 RvO van 27
februari 2017 inzake
wijziging openingstijden
politiebureau Nieuwegein

De brief van de SP-fractie te
beantwoorden, met de inhoud dat:
1. De openingstijden van het
politiebureau de interne bedrijfsvoering
van politie betreffen en een
aangelegenheid zijn van politie zelf;
2. Politie de burgemeester in het
reguliere overleg dat plaatsvindt, heeft
geïnformeerd over het door hen
uitgevoerde onderzoek, de gemaakte
afweging en het genomen besluit;
3. De burgemeester van mening is dat
een zorgvuldige afweging heeft
plaatsgevonden en er volop
mogelijkheden blijven voor burgers om
contact te hebben met politie,
waaronder het kunnen doen van
meldingen en aangiften;
4. Het vergroten van aangifte- en
meldingsbereidheid en het maken van
een actieplan daarvoor, is opgenomen in
het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid
2017 (UVP 2017).
.

0638712

Verhuur aan stichting
Theater DE KOM.

1. Het theater, het kunstencentrum en
het theatercafé verhuren aan stichting
Theater DE KOM
2. De huur van het theatercafé
gestaffeld te verhogen.
3. Bijgevoegde huurovereenkomst aan
te gaan.

2. J.A.N. Gadella

3. M.C. Stekelenburg
3.1

4. P.W.M. Snoeren
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4.1

0633377

Bestuursovereenkomst
wegverbreding A27

1. Instemmen met de
bestuursovereenkomst tussen
verschillende provincies, gemeenten,
waterschappen, hoogheemraadschap en
de Staat betreffende het maken van
afspraken ten behoeve van
capaciteitsuitbreiding van Rijksweg A27
voor het gedeelte tussen Houten en
Hooipolder.
Beslispunt burgemeester:
2. Aan wethouder Peter Snoeren
volmacht verlenen om de overeenkomst
namens de gemeente Nieuwegein te
ondertekenen.

4.3

0638889

Beantwoording art.42 brief
inzake onderwijs voor
hoogbegaafde kinderen in
Nieuwegein

De brief van de VVD-fractie ex. artikel
42 RvO van 10 maart 2017 te
beantwoorden, met de inhoud dat:
- De schoolbesturen in Nieuwegein er
voorkeur aan geven ‘hoogbegaafde’
leerlingen binnen het regulier (passend)
onderwijs te begeleiden en zij tevens
bezig zijn met versterken van het
aanbod voor deze leerlingen.
- Er door gemeente Nieuwegein geen
reiskostenvergoeding wordt verstrekt
voor ‘hoogbegaafde’ leerlingen die
buiten Nieuwegein naar school gaan,
omdat er passend onderwijs is in
Nieuwegein.
- De gemeente hierover reeds
gesproken heeft met de scholen.

4.4

0638898

Beantwoording art.42 brief
inzake rookbeleid
middelbare scholen
Nieuwegein

De brief van de VVD-fractie ex. artikel
42 RvO van 10 maart 2017 te
beantwoorden, met de inhoud dat:
- Het rookbeleid op scholen een
aangelegenheid is van het onderwijs
zelf;
- De gemeente geen financiële bijdrage
heeft geleverd aan de rookruimte op het
Anna van Rijn College;
- De gemeente wel bereid is na te gaan
of er behoefte is aan voorlichting over
roken op de middelbare scholen.

5.3

0618839

rapportage Verzorgd
Wonen Nieuwegein

1. In te stemmen met de “Rapportage
Pilot 2 Verzorgd Wonen Colijnpark” met
als hoofdpunten:
a. Het samenwerkingsmodel
“gekoppelde afspraken” met de
woningcorporaties en zorgorganisaties;

5. A.J. Adriani
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b. De definiëring van het begrip
Verzorgd Wonen;
c. Het investeringsvoorstel van de
“pilot Colijnpark”, met uitzondering van
de tweede fase;
d. De stand van zaken
woonruimteverdeling Verzorgd Wonen;
2. Een “Convenant Verzorgd Wonen”
aan te gaan met de in Nieuwegein
werkzame woningcorporaties en
zorgpartijen;
3. Gemeentelijke investeringen in
projecten Verzorgd Wonen voortkomend
uit de gekoppelde afspraken te dekken
uit het Wmo-budget, te beginnen met:
• Eerste pilot Wenckebachplantsoen
(Jutphaas) € 30.000
• Tweede pilot Colijnpark (Portaal)
€ 130.000
• Project Abraham Cuyperpark (Mitros)
€ 100.000
4. De komende jaren actief in te zetten
op de verdere uitrol van Verzorgd
Wonen binnen de cirkels, te beginnen
met aanwijzing van de wijk
(Hoog)Zandveld Lekboulevard
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5.1

0641118

Beantwoording brief ex.
artikel 42 RvO van VVD
over de specificatie van de
kosten voor een
gehandicaptenparkeerplaats
en -kaart

Het beantwoorden van de vragen ex.
artikel 42 RvO zoals verwoord in de brief
van VVD van 28 februari 2017,
inhoudende uitleg en specificatie van de
kostenopbouw van de leges voor een
gehandicaptenparkeerplaats en voor een
gehandicaptenparkeerkaaart

5.2

0639585

Uitvoering motie Tandje
bijzetten verkorten
wachtlijst sociale
huurwoningen (M4 - 2015473)

1. De notitie aanpak scheefwonen vast
te stellen, met daarin
- inzicht in de omvang van scheefwonen
in Nieuwegein
- maatregelen die dure of goedkope
scheefheid tegengaan, zoals passend
toewijzen, inkomensafhankelijke
huurverhoging en –verlaging, realisering
van meer sociale huurwoningen en vrije
sectorhuurwoningen,
inkomensondersteunende maatregelen,
begeleiding van huurders met
betalingsachterstanden en woningruil.

5.4

0639511

Effecten van legesinvoering 1. Kennis nemen van de effecten van
voor het aanvragen van
legesinvoering voor het aanvragen van
urgentie
urgentie, met als belangrijkste
aandachtspunten:
a. Het aantal aanvragen voor
woningurgenties sinds 2015 gedaald is
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b. Niet duidelijk is of de daling alleen
afhankelijk is van de invoering van
leges.
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