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2.1

0650513

jaarrekening 2016

Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
1. De jaarstukken 2016 vast te stellen;
2. De volgende bedragen ten laste te
brengen van de volgende
bestemmingsreserves:
2.1. Een bedrag van € 43.671 ten laste te
brengen van de Reserve ISV;
2.2. Een bedrag van € 325.726 ten laste te
brengen van de Reserve Parkeren;
2.3. En een bedrag van € 500.000
vennootschapsbelasting ten laste van de
Reserve Grondbedrijf te brengen.
3. Het daarmee voordelig resultaat van de
jaarrekening van € 7.537.397 als volgt te
bestemmen:
3.1. Het voordelig resultaat van het
Grondbedrijf van € 1.900.000 toe te voegen
aan de Reserve Grondbedrijf;
3.2. Een bedrag van € 717.000 toe te
voegen aan de algemene dekkingsmiddelen
ten behoeve van de opvang van
asielzoekers;
3.3. Een bedrag van € 2.500.000 te
bestemmen voor de werkzaamheden aan
de Hollandse Waterlinie;
3.4 Een bedrag van € 2.953.000 toe te
voegen aan de Reserve Sociaal Domein;
3.5 Een bedrag van € 208.000 toe te
voegen aan de Voorziening Wegen en
mobiliteit;
3.6 Een bedrag van € 741.000 te
onttrekken aan de algemene reserve.
4. De bij Raadsbesluit 2017-17 d.d. 23
februari 2017 ingestelde voorziening voor
het Individueel Keuzebudget (IKB) te laten
vervallen.

2.2

0646041

Thema's voor de
Economische Visie
Nieuwegein

De raad voor te stellen:
1. Zoals in de startnotitie (2017-028)
aangekondigd als tussenstap naar een
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Economische Visie Nieuwegein de
navolgende thema's vast te stellen:
A. De werknemer centraal
B. Regionaal is het nieuwe lokaal
C. Profileren
D. Innoveren
2. De verdere uitwerking van de
Economische Visie in handen van het
College te leggen en de definitieve versie
van de Economische Visie Nieuwegein aan
de raad ter definitieve besluitvorming voor
te leggen.

17-5-2017 15:12

2.3

0649489

Beantwoording ex art
42 brief raadslid G.
Horst CDA over
voortgang verplaatsing
weekmarkt naar
Stadsplein

De 4 vragen van de CDA fractie van 22 april
2017 over voortgang verplaatsing
weekmarkt naar Stadsplein te
beantwoorden volgens bijgevoegde brief.

2.4

0642447

Citymarketingplan
Nieuwegein

De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het starten van het
citymarketingtraject op basis van het
strategiedocument citymarketing;
2. Het eerder in de begroting gereserveerde
budget van €100.000,- per jaar vrij te
geven.

2.5

0650079

Jaarstukken
Grondbedrijf 2016

1. in te stemmen met de “Financiële positie
Grondbedrijf” welke onderdeel uitmaakt van
de Jaarstukken Grondbedrijf 2016;
2. aan de raad voor te stellen om als
onderdeel van de jaarstukken Grondbedrijf
2016 de herziene exploitatieberekeningen
per 1-1-2017 vast te stellen;
3. geheimhouding op te leggen ten aanzien
van de “Bijlagen bij jaarstukken
Grondbedrijf 2016”;
4. de raad te verzoeken om deze
geheimhouding te bekrachtigen.

2.6

0650925

Voorjaarsnota 2017

1. In te stemmen met aanpassing van de
begroting 2017, conform de in de
Voorjaarsnota 2017 genoemde financiële
ontwikkelingen;
2. Een bedrag van € 158.000 te onttrekken
uit de reserve Scholen en maatschappelijk
vastgoed;
3. Een bedrag van € 14.000 te onttrekken
uit de reserve Parkeren;
4. In te stemmen met de aangepaste
afschrijvingstermijnen en het
afschrijvingsbeleid zoals opgenomen in
bijlage 2;
5. In te stemmen met de
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afschrijvingstermijn van 5 jaar voor de
investeringen buitenruimte Luifelstede.
3. M.C. Stekelenburg
3.3

0650624

Zienswijze
gemeenteraad
voorlopige jaarrekening
2016 en
ontwerpbegroting 2018
PAUW Bedrijven

De raad voor te stellen de volgende
zienswijze kenbaar te maken aan het
bestuur van de gemeenschappelijke
regeling (GR) PAUW Bedrijven:
1. Aan te geven dat de voorlopige
jaarrekening 2016 een financieel stabiel
beeld laat zien
2. Te verzoeken om een nader onderscheid
in specifieke cijfers aan te brengen of een
nadere toelichting op specifieke cijfers te
geven
3. Te verzoeken de mogelijke verlaging van
omzet als gevolg van de voorgestelde
transitie van PAUW Bedrijven als risico te
verwerken in de begroting
4. Te vragen voortaan in de stukken
duidelijk aan te geven dat het, conform de
terminologie in de GR PAUW Bedrijven, de
voorlopige jaarrekening en de
ontwerpbegroting betreft

4.2

0649061

Contractering
Kindertelefoon, Sensoor
(Luisterend Oor) en AKJ
(Vertrouwenswerk
Jeugd) 2018-2021

1. Voor de periode 2018-2021 een
overeenkomst aan te gaan met drie
landelijk werkende organisaties zodat
Nieuwegeinse inwoners:
• anoniem problemen kunnen bespreken
(Stichting de Kindertelefoon voor jeugdigen
en Stichting Sensoor voor volwassenen);
• advies kunnen vragen en klachten
kunnen indienen bij een onafhankelijke
instelling inzake de omgang met
jeugdhulpaanbieders (Stichting AKJ
(Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg));
2. Hiertoe de benodigde middelen aan te
wenden die per 2018 aan het
Gemeentefonds worden toegevoegd en
deze middelen daartoe op te nemen in de
begroting van het sociaal domein.
3. Zich richting de VNG in te zetten voor recentralisatie om overbodige bureaucratie
middels contractering per gemeente te
voorkomen.

4.5

0645899

RMN jaarrekening 2016 De raad te adviseren geen zienswijze in te
(zaak 0645588)
dienen tegen de jaarrekening 2016 RMN,
omdat de jaarrekening in lijn is met de
begroting 2016.

4. P.W.M. Snoeren
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4.3

0649971

Ruimtelijk-economische 1. De Ruimtelijk-Economische koers U10
koers en
‘Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban
uitvoeringsagenda U10 Living’ vast te stellen. De regio Utrecht
(U10) kiest daarmee een ontmoetingsplaats
voor Healthy Urban Living te zijn. In de
koers zijn de volgende toekomstbeelden
opgenomen die dit ondersteunen:
- Utrecht is in 2040 de internationaal
erkende regio voor life sciences,
gezondheid en duurzaamheid.
- Gemeenten in de regio zijn economisch
complementair.
- We kiezen voor een ongedeelde regio met
voldoende woningen voor alle doelgroepen.
- We geven voorrang aan duurzame
mobiliteit.
- Groen, landschap en cultuurhistorie
leveren een onmisbare bijdrage aan de
stedelijke regio.
2. Kennis te nemen van de
Uitvoeringsagenda van de Ruimtelijk
Economische koers U10 ‘Samen op weg
naar een uitvoeringsagenda’, waarin de
realisatie van de Ruimtelijk Economische
koers wordt geprioriteerd.

4.4
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0648062

Vernieuwingsplan
Rijtuigenbuurt
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De raad voor te stellen:
1. Het vernieuwingsplan voor de openbare
ruimte van de Rijtuigenbuurt vast te stellen
met daarin de volgende aandachtspunten:
a. Een vernieuwing en verbetering van de
toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van
de woonstraten, het centrale
voetgangersgebied en de
hoofdontsluitingsweg;
b. Een herinrichting en vernieuwing van de
parkeerpleinen;
c. Een vernieuwing van de speelplekken en
het aanbrengen van meer diversiteit hierin;
d. Een vernieuwing van het groen en het
aanbrengen van kleurrijker, diverser en
kwalitatief beter groen;
e. Het verbeteren van de verlichting;
f. Het nemen van klimaatadaptieve
maatregelen zoals het realiseren van
plekken voor de opvang van regenwater.
2. De jaarlijkse kapitaallasten van
€152.108,- voortkomend uit een investering
van €3.579.839,- te dekken uit de reserve
Betere Buurten;
3. De toename van de jaarlijkse extra
beheerkosten van €32.000,- te verwerken
in de kadernota.
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4. Werkzaamheden op het grondgebied van
woningcorporatie Mitros uit te voeren
waarbij de kosten volledig gedekt zijn via
een bijdrage van Mitros;
5. De personele kosten van €522.161,- te
dekken uit de reserve Betere Buurten.
6. Geheimhouding op te leggen t.a.v.
“Bijlage Samenvatting van de raming”.
4.6

0645906

RMN begroting 2018
(zaak 0644906)

De volgende zienswijze op de begroting in
te dienen, conform de zienswijze in de
kadernota:
1 Een beeld te schetsen van de
maatregelen die zijn genomen ten aanzien
van
innovatie en efficiencyverbetering
2. Een goede risico analyse op te nemen
3. Rekening te houden met het besluit dat
de gemeente Nieuwegein heeft genomen
over de fasering van de invoering van
omgekeerd inzamelen

5.1

0646438

Vaststelling
Bestemmingplan
Blokhoeve Zuid-West

Aan de raad voor te stellen:
1. De Notitie beantwoording zienswijzen
Ontwerpbestemmingsplan Blokhoeve ZuidWest vast te stellen waarin wordt
weergegeven dat:
a. De breedte van de belemmerde strook
van de bovengrondse
hoogspanningsverbinding wordt gewijzigd
waarbij wordt uitgegaan van een totale
breedtemaat van 55 meter (2x 27,5 meter
vanaf de hartlijn).
b. De benaming van "Leiding –
Leidingstrook" wordt gewijzigd in "Leiding –
Hoogspanningsverbinding".
c. Bij aanleg omgevingsvergunningstelsel
wordt het aanleggen van
oppervlakteverhardingen en het aanleggen
van kabels en leidingen ook vergunning
plichtig;
d. Verplichte watercompensatie wordt
opgenomen in verband met de
gedeeltelijke demping van de watergang in
het deelgebied ‘Green Village’.
2. Hiervoor artikel 4 en artikel 6 van de
bestemmingsplanregels, de toelichting en
de verbeelding in het bestemmingsplan
Blokhoeve Zuid-West te wijzigen conform
de tekst in de bijlage.
3. Het bestemmingsplan Blokhoeve ZuidWest, met inachtneming van beslispunt 2

5. A.J. Adriani
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vast te stellen.

17-5-2017 15:12

5.2

0649936

Zienswijze college op
instellen
Woonadviescommissie

1. De raad op de hoogte stellen van de
zienswijze van het college over het
initiatiefvoorstel van het CDA met
betrekking tot het instellen van een
Woonadviescommissie. Het college is niet
overtuigd van de meerwaarde van een
Woonadviescommissie zoals het CDA
voorstelt:
a. Opvolging van een advies van de
Woonadviescommissie is niet juridisch
afdwingbaar.
b. Bij verplichte advisering wordt een
formele positie in het planproces gecreëerd,
de rol van de Woonadviescommissie zal ten
opzichte van bestaande adviesraden,
informele participatietrajecten en de
Inspraakverordening beschouwd moeten
worden.
c. Het college wil geen structurele
subsidierelatie aangaan.
d. Met het WoonKeur-certificaat of een
eigen richtlijn/ handvat kan ook tot betere
woningen worden gekomen.

5.4

0648119

Wijziging
Huisvestingsverordening
Regio Utrecht 2015
gemeente Nieuwegein

De raad voor te stellen:
1. De Huisvestingsverordening regio
Utrecht 2015 gemeente Nieuwegein op een
aantal punten te wijzigen als gevolg van
wijzigingen in de Woningwet en de
Huisvestingswet 2014.
2. Hiervoor de Verordening tot wijziging
van de Huisvestingsverordening regio
Utrecht 2015 gemeente Nieuwegein vast te
stellen.
3. De lokale keuzes
Huisvestingsverordening 2015 te wijzigen
en de koopprijsgrens van € 265.000 euro
hierin op te nemen.

5.3

0650048

Kredietopening inzake
bijdrage uit
grondexploitatie
parkeerterrein
tramhalte Wiersdijk ten
behoeve van aanleg
extra parkeerplaatsen
en een fietspad ter
hoogte van SV
Geinoord.

Een krediet van € 252.694 ,- exclusief btw
te openen ten behoeve van de bijdrage in
de kosten van de aanleg van extra
parkeerplaatsen en een fietspad.

5.5

0645707

Voortgangsrapportages De voortgangsrapportages van de grotere
grotere ruimtelijke
ruimtelijke projecten vast te stellen en te
projecten en
communiceren met de raad met
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5.6

17-5-2017 15:12

0650695

Programma
Omgevingswet mei
2017

bijgevoegde voortgangsrapportages van de
deelgebieden:
- Binnenstad - portefeuillehouder H. Adriani
- Blokhoeve - portefeuillehouder H. Adriani
- Het Klooster - portefeuillehouder mr.
J.A.N. Gadella
- Lekboulevard Hoogzandveld portefeuillehouder mr. ing. Peter W.M.
Snoeren
- Galecopperzoom - portefeuillehouder mr.
ing. Peter W.M. Snoeren
- Rijnhuizen Parkhout Zandveld portefeuillehouder H. Adriani
- Mooi Rijnhuizen - portefeuillehouder H.
Adriani
- Programma Omgevingswet portefeuillehouder mr. ing. Peter W.M.
Snoeren

Nieuwsbrief Sociaal
domein, 2e kwartaal

Het college besluit de Nieuwsbrief Sociaal
Domein, 2e kwartaal vast te stellen en te
communiceren met de raad
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