BBV - Besluitenlijst - Openbaar
Begin
Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer
vergadering
(Zaak)
(Zaak)
(Vergadering)
(Day)

Voorstel (Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

22-8-2017
2. J.A.N. Gadella
2.1

0667657

Startnotitie
bestemmingsplan Het
Klooster - deelgebied
4 en buitengebied.

1. Met de Startnotitie bestemmingsplan Het
Klooster - deelgebied 4 en buitengebied in te
stemmen, met daarin als belangrijkste
aandachtspunten:
a. Het mogelijk maken dat bedrijven in
Deelgebied 4 kunnen vestigen.
b. Het actueel maken van het
buitengebied.
2. De voorbereidingsfase voor een nieuw
bestemmingsplan voor deze gebieden te
starten, nadat de commissie ROM daarover is
geconsulteerd.

2.2

0661294

wijziging
gemeenschappelijke
regeling Stichtse
Groenlanden

Het college van burgemeester en wethouders
en de burgemeester van Nieuwegein, ieder
voor wat betreft de eigen bevoegdheden,
besluiten :
1. Onder voorbehoud van toestemming door
de gemeenteraad, in te stemmen met het
voorstel tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling van het
recreatieschap Stichtse Groenlanden met
betrekking tot:
a. wijzigingen die voortvloeien uit de
wijziging van de Wgr;
b. wijzigingen die recht doen aan de huidige
uitvoeringspraktijk;
c. wijzigingen die voortvloeien uit de
toetreding van gemeente De Ronde Venen;
2. Hiervoor toestemming te vragen aan de
gemeenteraad.
3.
Kennis te nemen van de ontwerp
Bijdrageregeling recreatieschap Stichtse
Groenlanden en de toetredingsovereenkomst
gemeente De Ronde Venen – recreatieschap
Stichtse Groenlanden.
4. De raad voor te stellen in te stemmen met
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het voorstel tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling van het
recreatieschap Stichtse Groenlanden.
3. M.C. Stekelenburg
3.1

0668169

Ontvangen adviezen
transformatie Wsw

1. In te stemmen met de concept
collegereactie op de adviezen van de
Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein en
van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL),
waarin het college:
- aangeeft verheugd te zijn met het
ontvangen advies;
- een inhoudelijke reactie geeft op de
belangrijkste aandachtspunten uit het advies;
- aangeeft hoe zij het vervolgproces voor zich
ziet.
2. In te stemmen met de conceptraadsbrief
waarmee de ontvangen adviezen aan de
gemeenteraad worden aangeboden.

4.1

0640188

Plan
"Onderwijshuisvesting
basisonderwijs en
sportaccommodaties
2030".

Het college stelt aan de raad voor om:

4. P.W.M. Snoeren

1) In de periode 2017 - 2030 school- en
sportgebouwen in de wijken: Doorslag,
Vreeswijk, Fokkesteeg, Batau Noord, Batau
Zuid/Jutphaas Wijkersloot en Zandveld
gefaseerd te vernieuwen waarbij per fase
wordt besloten over de concretisering,
rekening houdend met de financiële dekking.
2) In de 1e fase 1e gedeelte (2017 – 2020)
in de wijken Doorslag en Vreeswijk de
volgende schoolgebouwen energieneutraal te
vernieuwen:
a) Doorslag: van twee scholencomplexen en
twee
gymnastieklokalen naar één Multi Functionele
Accommodatie voor tenminste onderwijs,
kinderopvang en sport;
b) Vreeswijk: van twee schoollocaties en
gymnastieklokaal
naar één Multi Functionele Accommodatie
voor tenminste onderwijs, kinderopvang en
sport.
3) De bouwlocatie de Groenling in de wijk
Doorslag vast te stellen en de bouwlocatie
locatie Industrieweg in de wijk Vreeswijk
onder voorbehoud van overeenstemming met
St. De Meander vast te stellen.
4) Een krediet beschikbaar te stellen van €
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19.015.000 voor onderwijshuisvesting,
kinderopvang en sportaccommodatie in de
wijken Doorslag en Vreeswijk. En de hieruit
voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit
de stelpost kapitaallasten. In de jaarschijf
2021 is er een incidenteel tekort van €
23.300. Dit bedrag dekken uit de Reserve
Scholen en Maatschappelijk vastgoed.
5) De kosten van tijdelijke huisvesting
onderwijs ad € 456.000 en de verhuiskosten
van de scholen van € 75.000 te verwerken in
de begroting en incidenteel te dekken uit de
Reserve Scholen en Maatschappelijk
vastgoed.
6) De restantboekwaarden van het
gymnastieklokaal Doorslag Noord 2019 af te
boeken en deze te dekken uit de reserve
Scholen en Maatschappelijk vastgoed.
7) In te stemmen dat de gemeente
verantwoordelijk wordt voor het beheer,
exploitatie en het onderhoud van de nieuw
gebouwde Multi Functionele Accommodatie
(MFA). Om dit te bewerkstellingen dragen de
schoolbesturen hun materiële
instandhoudingsbudget voor exploitatie en
onderhoud over aan de gemeente, waarmee
door de schoolbesturen een bijdrage wordt
geleverd aan de dekking.
4.2
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0656362

Harmonisatie
kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk

Prepared by Nancy Moorselaar, van

De wet Harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018 met
de volgende gemeentelijke invulling uit te
voeren:
1. De financiering van de peuteropvang te
baseren op individuele peuters;
2. De inrichting van de gesubsidieerde
peuteropvang te wijzigen voor de
startleeftijd, lengte dagdelen en aantal
dagdelen Voor- en Vroegschoolse educatie
(VVE):
• peuteropvang is beschikbaar voor alle
peuters vanaf 2 jaar voor 2 dagdelen per
week in plaats van de huidige 2,5 jaar;
• de lengte van de dagdelen te verlengen en
te harmoniseren naar 3,5 uur in plaats van
de huidige dagdelen die variëren van 1,75 tot
3,5 uur;
• de VVE voor doelgroeppeuters beschikbaar
te stellen vanaf 2,5 jaar voor drie dagdelen
(3,5u) per week en vanaf 3 jaar voor vier
dagdelen (3,5u) per week in plaats van de
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huidige 4 dagdelen vanaf 2,5 jaar;
3. De gesubsidieerde peuteropvang de
volgende financiële randvoorwaarden mee te
geven:
• het uurtarief van de ouderbijdrage vast te
stellen op maximaal €7,60 (2017);
• een inkomensafhankelijke ouderbijdrage
hanteren voor alle ouders;
• de meerkosten van het VVE aanbod te
dekken met een aparte VVE-subsidie per
doelgroeppeuter per jaar van €500;
• doelgroeppeuters gratis gebruik te laten
maken van het 3e en 4e dagdeel VVE;
• voor doelgroeppeuters in de hele
dagopvang een subsidie beschikbaar te
stellen van een extra dagdeel van 3,5 uur
vanaf 2,5 jaar en twee extra dagdelen vanaf
3 jaar als een doelgroep peuter op dat
moment slechts één dag per week gebruik
maakt van de dagopvang;
• de eenmalige frictiekosten voor de
invoering van de harmonisatie (maximaal
€10.000,-) in 2017 te vergoeden aan KMN
Kind en Co en te dekken uit de
decentralisatie uitkering verbeteren bereik
2017;
• de jaarlijkse meerkosten (€ 81.500 voor
2018) voor de CAO welzijn en
maatschappelijke dienstverlening in
vergelijking met de CAO kinderopvang via
een aparte subsidie aan KMN Kind en Co
vanaf 2018 te vergoeden en te dekken uit
het gemeentelijke peuterspeelzaalbudget en
het Rijksbudget onderwijsachterstanden.
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4.3

0640530

Vaststelling
1. Kennis te nemen van de geluidsituatie in
geluidbelastingkaarten Nieuwegein anno 2016, dat door middel van
2016
berekeningen in kaart is gebracht.
2. De geluidbelastingkaarten over 2016 vast
te stellen, met daarin de volgende
belangrijkste aandachtspunten:
a. Het verkeer op gemeentelijke wegen
verreweg de meeste decibels veroorzaakt
b. De sneltram is alleen duidelijk
hoorbaar in de directe omgeving van de
tramlijn.
c. Er zijn zes Nieuwegeinse woningen
die door industrie een geluidbelasting hebben
die iets boven de
wettelijke voorkeursnorm ligt.

4.4

0664825

artikel 42 brief Dieren 1. De vragen over Dieren in nood van de
in nood
CDA-fractie bij monde van mevrouw Blom
beantwoorden door middel van bijgevoegde
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brief waarin het college aangeeft hoe te
handelen bij situaties waarbij dieren in nood
verkeren en samen met betrokkenen na te
gaan wat er door wie gedaan kan worden om
de gevolgen van een botulisme-uitbraak te
beperken.
4.5

0667539

startnotitie visie
klimaatadaptatie

1. De startnotitie visie klimaatadaptatie vast
te stellen, waarmee we samen met de
partners in de stad en de regio lange termijn
beleid ontwikkelen en maatregelen realiseren
voor klimaatadaptatie.

4.6

0661814

Evaluatie Betere
Buurten

De Raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de
eerste fase van de pilotprojecten van het
programma Betere Buurten:
a. Het voorbereidingsproces tot aan de
uitvoering;
b. De inhoudelijke opgaven per buurt;
c. De betrokkenheid per buurt;
d. De online betrokkenheid;
e. De financiën.
2. In te stemmen met de aangepaste
hoofddoelstelling van het programma: de
buitenruimte in Nieuwegeinse buurten
duurzaam vernieuwen zodat bewoners ook in
de toekomst prettig in hun buurt kunnen
wonen, met als subdoelen:
a. Een groene buurt;
b. Een gezonde buurt;
c. Een betrokken buurt;
d. Een buurt voor jong en oud;
e. Een schone en veilige buurt.
3. In te stemmen met de criteria voor het
selecteren van nieuwe buurten. Dit zijn
criteria over:
a. De openbare ruimte;
b. De inwoners en partners;
c. De woningen.
4. In te stemmen met de aanvliegroute voor
een nieuwe buurt waarbij voor een nieuwe
buurt vooraf ruim de tijd wordt genomen om
samen met alle belanghebbenden te
inventariseren welke inhoudelijke
vraagstukken en verwachtingen er zijn.
Tegelijkertijd stellen we voor om tijdens het
voorbereidingstraject sneller aan zichtbare
resultaten te werken.

5.1

0660677

Nieuwsbrief Sociaal
Domein, 3e kwartaal
2017

1. De voortgangsrapportage Nieuwsbrief
Sociaal Domein, 3e kwartaal vast te stellen.

5. A.J. Adriani
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5.2
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0658790

wijziging
Gemeenschappelijke
regeling GGD regio
Utrecht

Prepared by Nancy Moorselaar, van

1. De raad voor te stellen toestemming te
verlenen om in te stemmen met de
voorgestelde wijziging van de
gemeenschappelijke regeling GGD regio
Utrecht.
2. In te stemmen met de voorgestelde
wijziging van de gemeenschappelijke regeling
GGD regio Utrecht onder voorbehoud van
toestemming verlening door de raad.
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