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5-9-2017
2. J.A.N. Gadella
2.1

0658661

Verplaatsing
1. De Warenmarkt in het stadscentrum te
Warenmarkt naar het verplaatsen naar het Stadsplein conform de
Stadsplein
´roadmap´en de daarbij behorende
opstellingen van de warenmarkt.
2. Bijgevoegde bruikleenovereenkomst met
de stichting Markten Nieuwgein aan te gaan.
3. Bijgevoegd besluit tot wijziging van het
Instellingsbesluit Warenmarkten vast te
stellen.
4. Een krediet te openen van € 100.000,voor het verplaatsen van de warenmarkt naar
het Stadsplein.
5. Beslispunt burgemeester:
Wethouders Gadella en Adriani volmacht te
verlenen voor het ondertekenen van
hierboven genoemde bruikleenovereenkomst.

3.1

0663490

DVO Digi- en
fietsregeling

1. De Dienstverleningsovereenkomst digifietsregeling met Stichting Leergeld aan te
gaan die de uitvoering van de digifietsregeling op zich neemt.
2. De Dienstverleningsovereenkomst digifietsregeling op 1 september 2017 in te laten
gaan;
3. de raad te informeren over de invulling van
de verordening en de voortgang m.b.t.
fietsregeling.

4.1

0669524

Tweede wijziging
Subsidieregeling
Nieuwegein 2016

1. De Subsidieregeling Nieuwegein 2016 voor
artikel 14 en 15 te wijzigen met daarin de
belangrijkste aandachtspunten:
a. de subsidieaanvraag voor ouders van de
peuter te coördineren door de aanbieder van
de gecertificeerde voorschoolse voorziening.
De ouders ontvangen subsidie via de
aanbieder;
b. de ouder die in aanmerking komt voor de

3. M.C. Stekelenburg

4. P.W.M. Snoeren
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kinderopvangtoeslag kan geen
subsidieaanvraag indienen bij een aanbieder;
c. het stellen van (kwaliteits)eisen aan de
aanbieder;
d. de aanvullende verdeelregels voor de
subsidie peuteropvang en voorschoolse
educatie toe te voegen;
e. de aanvullende verplichtingen toe te
voegen;
f. de subsidieplafond voor de peuteropvang
en voorschoolse educatie aan te passen tot
een bedrag van € 753.000 onder voorbehoud
dat de gemeenteraad de middelen in de
begroting voor 2018 beschikbaar stelt;
2. Het Besluit tot de tweede wijziging van de
Subsidieregeling 2016 vast te stellen.
5. A.J. Adriani
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5.1

0670516

Beantwoording art.42
brief
gemeenteraadsfractie
Stadspartij Núwegein
over boekenvitrines
binnenstad

1. De vragen over boekenvitrines in City bij
monde van Mevrouw Bakhtali beantwoorden
door middel van bijgevoegde brief waarin het
college aangeeft dat het haar voorstel binnen
de Stichting Binnenstadsmanagement heeft
besproken en dat na 24 september een paar
vitrines als proef blijven staan als het
evenement “City huiskamer festival” is
afgelopen.

5.2

0667624

Experimentaanvraag
17e tranche Crisis- en
Herstelwet
middenhuurwoningen

1. Experiment aan te vragen bij het Ministerie
van I&A in het kader van de 17e tranche
Crisis- en herstelwet conform de bijgevoegde
conceptaanvraag, waarmee gemeenten niet
alleen middenhuurwoningen als categorie
kunnen opnemen in het bestemmingsplan
maar ook kunnen sturen op de
prijs/kwaliteitverhouding en doelgroepen;
2. Deze aanvraag gebundeld met de andere
gemeenten in de regio Utrecht en Amersfoort,
geregisseerd door de U16-organisatie in te
dienen bij het ministerie van I&M;
3. Wethouder A.J. Adriani te mandateren om
de bijgevoegde conceptaanvraag op
ondergeschikte onderdelen te wijzigen,
volgend uit het afstemmingsoverleg met de
andere gemeenten uit de regio Utrecht en
Amersfoort;

5.3

0671043

Voornemen
toetreding tot U10

De raad met bijgevoegde brieven te
informeren over de wens van Wijk bij
Duurstede en Utrechtse Heuvelrug tot
toetreding tot de U10 en over het proces
richting besluitvorming

5.4

0666093

Mantelzorgwaardering 1. De mantelzorgwaardering 2017 te
2017
verstrekken in de vorm van VVV bonnen ter
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waarde van € 100,00 per mantelzorger
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