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

0647859

Jaarverslag toezicht en
handhaving 2016 Wet
kinderopvang en
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

1. Bijgevoegd jaarverslag toezicht en
handhaving 2016 Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen,
waaruit blijkt dat de gemeente
Nieuwegein ten aanzien van het
toezicht en de handhaving
kinderopvang aan haar wettelijke eisen
heeft voldaan, vast te stellen.

1.2

0654405

Taakuitvoeringsovereenkomst Het aangaan van de
Veiligheidsregio Utrecht
Taakuitvoeringsovereenkomst (TUO)
(VRU) 2017
2017 met de VRU voor de
duur van 1 jaar tot 1 januari 2018
waarin, overeenkomstig de TUO 2016,
is opgenomen
dat VRU:
uitvoert
pluspakket uitvoert, te weten:
o Het beschikbaar stellen van
materieel: één motorspuitaanhanger
o Het beschikbaar stellen van
materieel: één boot en één trailer

1.3

0654164

Brief aan de gemeenteraad
over de beoordeling van het
Interbestuurlijk Toezicht
(IBT)

1. De aanbeveling uit de brief van de
provincie ten aanzien van de
brandveiligheid bij de opslag van
brandbare stoffen en risicovolle
inrichtingen over te nemen door in het
uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht
2018 hier aandacht aan te besteden.
2. De raad in kennis te stellen van de
beoordeling van het Interbestuurlijk
Toezicht (IBT).

0655841

Toekomstige uitvoering Wsw 1. Instemmen met de transformatie
van Wsw uitvoering conform de
richting zoals omschreven in het lokale

3. M.C. Stekelenburg
3.1
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transformatieplan Wsw en het
transitieplan PAUW Bedrijven.
2. Bij deze transformatie behoud van
werkgelegenheid voor de niet regeling
gebonden (NRG) medewerkers van
PAUW Bedrijven als uitgangspunt te
nemen, hiertoe een werkgarantie op te
nemen in het te zijner tijd met de
werknemersvertegen-woordiging
overeen te komen sociaal plan in het
kader van de transformatie.
3. De gemeenteraad voor te stellen
om:
a) Het college opdracht te geven om
de uitvoering van de Wsw te
transformeren in de richting zoals
omschreven in het lokale
transformatieplan Wsw en het
transitieplan PAUW Bedrijven.
b) Een incidenteel budget ad. €
261.000 beschikbaar te stellen voor
de implementatiekosten van de
transformatie en voor frictiekosten en
dit bedrag te verwerken in de
begroting ten laste van de reserve
Sociaal Domein.
c) Het college toestemming te geven
tot het opheffen van de
gemeenschappelijke regeling PAUW
Bedrijven en daarvoor alle
noodzakelijke maatregelen in gang te
zetten.
4. Het bestuur van de GR PAUW
Bedrijven te verzoeken om aan de OR
van PAUW bedrijven een advies
hierover te vragen.
5. Het raadsvoorstel aan de Adviesraad
Sociaal Domein voor te leggen en in de
gelegenheid te stellen om advies uit te
brengen.
6. Het raadsvoorstel met een
adviesaanvraag voor te leggen aan de
lokale OR met het verzoek hierover
advies te geven.
7. Het raadsvoorstel aan het bestuur
van WIL voorleggen met het verzoek
hierover een advies te geven.
4. P.W.M. Snoeren
4.1
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0655781

Beantwoording art.42 brief
inzake schoolboeken

Prepared by Nancy Moorselaar, van

De brief van de PvdA-fractie ex. artikel
42 RvO van 7 juni 2017 te
beantwoorden, met de inhoud dat:
- de levering van schoolboeken aan
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leerlingen van het Voortgezet
Onderwijs niet gekoppeld is aan de
inning van schoolkosten en de
vrijwillige ouderbijdrage.
- gemeente Nieuwegein er alles aan
doet om de schoolgang van kinderen
niet te belemmeren.
4.2

0652335

Aanvraag voorziening
onderwijshuisvesting met
spoedeisend karakter door
het schoolbestuur MONTON

1) Herstellen van de constructiefout bij
het schoolgebouw De Vleugel,
Mozartplantsoen 1 te Nieuwegein.
2) Het bedrag van € 166.000, inclusief
btw beschikbaar te stellen.
3) De hieraan gerelateerde
kapitaallasten op te nemen in de
Najaarsnota 2017.

5.1

0651330

Herziene subsidiebeschikking 1. De gemeentelijke bijdrage aan de
Stichting
Stichting Binnenstadsmanagement
BInnenstadsmanagement
voor het jaar 2017 éénmalig te
verhogen met €25.000.
2. Dit bedrag te dekken uit de
grondexploitatie Binnenstad.
3. Hiervoor een herziene
subsidiebeschikking vast te stellen.

5.2

0641545

Vaststellen wijknaam
"Rijnhuizen" en fietspad
"Ellispad".

5. A.J. Adriani
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1. Het advies van de commissie over te
nemen en de wijknaam Rijnhuizen
voor de wijk Plettenburg-West toe te
kennen.
2. Het advies van de commissie over te
nemen en de naam Ellispad voor het
fietspad langs Linielanding toe te
kennen.
3. Hiervoor het besluit tot naamgeving
“Rijnhuizen” en “Ellispad” vast te
stellen.
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