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

0649595

Klacht met
betrekking tot
herinrichting
Abstederschans

De klacht met betrekking tot herinrichting van
de Abstederschans ongegrond verklaren op alle
onderdelen

2.1

0641429

Sluiten
1) Gymnastiekzaal De Pinguïn te sluiten aan het
gymnastiekzaal De einde van het huidige schooljaar en daarmee
Pinguïn
een structurele bijdrage van € 44.000,-- op
jaarbasis aan de taakstelling op Sport toe te
voegen.
2) De structurele voordelen in de voorjaarnota
2017 (ad € 20.000,--) en kadernota 2018 (ad €
44.000,--) te verwerken.

3.1

0645423

Vaststelling
subsidies
bibliotheekwerk
en huisvesting
2016

4.1

0644100

beantwoording art De 21 art 42-vragen van de VSP-fractie van 30
42-brief VSP
maart 2017 over grootschalige
windturbines
energieopwekking in Rijnenbrug beantwoorden
Rijnenburg
volgens bijgevoegde brief.

4.2

0648780

U10
Betonconvenant

2. J.A.N. Gadella

3. M.C. Stekelenburg
1. De jaarlijkse subsidie 2016 voor
bibliotheekwerk vast te stellen op € 1.358.718.
2. De jaarlijkse subsidie 2016 voor huisvesting
van de bibliotheek vast te stellen op € 461.702.

4. P.W.M. Snoeren

1. Het convenant “Beton in een circulaire
economie” aan te gaan, met als doel een CO2
reductie te bewerkstelligen van 30% in nieuw
toegepast beton;
2. Het moederbestek aan te passen, zodat we
bij nieuwe werken een CO2 reductie
bewerkstelligen van 30% in nieuw toegepast
beton.
Beslispunt burgemeester:
3. Aan wethouder Snoeren volmacht verlenen
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om het convenant “Beton in een circulaire
economie” namens de gemeente Nieuwegein te
ondertekenen.
4.3

0648919

Beantwoording
brief ex Art. 42
RvO van het
raadslid mevrouw
Blom van het CDA
inzake
bereikbaarheid
Kindertelefoon,
Sensoor en AKJ
voor
Nieuwegeinse
inwoners

1. De brief ex artikel 42 RvO van het raadslid
mevrouw Blom van het CDA d.d. 20 april te
beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief, waarbij het college aangeeft inderdaad
voornemens te zijn de overeenkomst met de
Kindertelefoon, Sensoor en AKJ tijdig te sluiten.

5.1

0647818

ontwerp begroting 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te
2018 en
dienen op de ontwerp-begroting 2018 van de
jaarstukken 2016 GGD-rU.
GGD-rU

5.2

0648643

Verklaring bij de
werkzaamheden
door Jutphaas
Wonen op grond
van de Regeling
toegelaten
instellingen
volkshuisvesting
2015

5. A.J. Adriani
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1. In te stemmen dat Jutphaas Wonen
beheerwerkzaamheden aan het pand Luifelstede
42-56 ten behoeve van de huisvesting van
vergunninghouders verricht.
2. Hiervoor een verklaring af te geven.
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