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

0646405

Beantwoording ex art 42
1. De vragen van de SP fractie inzake
Toepassing artikel 1 van de Vragen art. 42 Toepassing Artikel 1 van
grondwet in samenwerking. de Grondwet te beantwoorden.

2.1

0651723

Kadernota 2018

De raad voor te stellen:
1. het college op te dragen om de
begroting 2018 uit te werken conform
de in deze Kadernota opgenomen
uitgangspunten en kaders;
2. kennis te nemen van het lange
termijn perspectief, zoals verwoord in
hoofdstuk 4
3. in te stemmen met het in hoofdstuk 5
opgenomen voorstel voor de
doorontwikkeling van de programmabegroting
4. kennis te nemen van de in bijlage
opgenomen streefwaarden 2017
behorende bij de effect-indicatoren uit
de programmabegroting 2017

2.2

0644576

Jaarrekening 2016 BghU en
Kadernota en
ontwerpmeerjarenbegroting
2018-2021 BghU

de raad voorstellen
1. kennis te nemen van de jaarrekening
inclusief jaarverslag 2016 van de
Belastingsamenwerking gemeenten en
Hoogheemraadschap Utrecht
2. in te stemmen met de Kadernota en
ontwerp meerjarenbegroting 2018-2021
van de BghU en geen zienswijze in te
dienen.

0648933

Werk en Inkomen
Lekstroom: zienswijze op
begroting 2018 en
jaarverslag 2016

A. Ten aanzien van de begroting 2018
een zienswijze kenbaar te maken met
het verzoek aan WIL om:
1. toe te werken naar een meer
integrale en effectieve aanpak binnen

2. J.A.N. Gadella

3. M.C. Stekelenburg
3.2
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het jongerenloket.
2. De raad te voorzien van meer
gedetailleerde én trendmatige
informatie t.a.v.
inkomensondersteuning;
3. De nieuwe, integrale aanpak voor
aanvragers van bijzondere bijstand en
klanten in de schuldhulpverlening, te
continueren maar tevens de
vertragingen in de behandeling van de
aanvragen op te lossen.
4. een (tussen)evaluatie van de
innovatieagenda te verzorgen;
5. Rekening te houden met eventuele
voorstellen tot aanpassing van de
begroting van WIL naar aanleiding van
de vaststelling van onze lokale
Transformatie Agenda Sociaal Domein;
6. Op hoofdlijnen in te stemmen met
het advies van de Cliëntenraad WIL.
B. De uitvoeringskosten, de DVOkosten, alsook de regelingskosten voor
de werkvelden Inkomen, Werk en
Inkomensondersteuning conform te
verwerken in de begroting van
Nieuwegein.
3.1

0650610

Subsidieverlening 2017 DE
KOM, Stadstheater en
Kunstencentrum

1. DE KOM, Stadstheater en
Kunstencentrum voor het jaar 2017 een
subsidie te verlenen van € 2.864.000.
2. Van de totaal aangevraagde subsidie
van € 2.868.000, een bedrag van €
4.000 niet te verlenen.

4.1

0650217

Raadsbrief financiële
situatie coöperatie
ParkeerService

De gemeenteraad een brief te sturen
inzake de financiële situatie bij de
coöperatie ParkeerService

4. P.W.M. Snoeren
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