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

0670190

Deelname
convenant
"Optreden op
elkaars
grondgebied voor
Boa's domein II"

1. Een convenant te sluiten met de andere
betrokkenen binnen de provincie Utrecht over
het optreden van Boa’s domein II op elkaars
grondgebied waarin:
a. de samenwerking wordt geregeld met
betrekking tot de juridische en organisatorische
consequenties.
b. afspraken zijn gemaakt over de veiligheid,
aansprakelijkheid en inzetbaarheid van de
medewerkers en de organisatie waar zij
vandaan komen.
c. is geregeld dat iedere gemeente de eigen
kosten draagt.
Beslispunt Burgemeester
2. Wethouder P. Snoeren te machtigen om
namens de gemeente Nieuwegein het
convenant te ondertekenen.

1.2

0671686

Beantwoording
artikel 42 brief
inzake
jeugdoverlast op
en rondom het
Nypelsplantsoen

De brief van de VSP ex artikel 42 van 19
augustus 2017 te beantwoorden met de inhoud
dat we:

Aanvullende
besluiten op
regeling
Individueel Keuze
Budget (IKB)

1. De gewijzigde arbeidsvoorwaarden op te
nemen in de gemeentelijke
arbeidsvoorwaardenregeling Nieuwegein met als
belangrijkste aanpassingen:
a. de arbeidsvoorwaarden: de
eindejaarsuitkering, de vakantietoelage, de
levensloopbijdrage en 14,4 uur landelijk

• bekend zijn met overlast van jeugd op en
rondom het Nypelsplantsoen;
• op het Nypelsplantsoen bezig zijn met een
groepsgerichte- persoonsgerichte en
domeingerichte aanpak en dat we hierbij
integraal samenwerken met onze
samenwerkingspartners;
• in gesprek zijn met bewoners over de
leefbaarheid op het Nypelsplantsoen.

2. J.A.N. Gadella
2.1

20-9-2017 11:21

0673569

Prepared by Nancy Moorselaar, van
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bovenwettelijk verlof komen niet te vervallen
voor bijzondere groepen medewerkers (o.a.
vakantiekrachten en BBL-ers).
b. de oproepcontractant heeft een IKB conform
de regeling in paragraaf 5 van hoofdstuk 3.
2. Een afspraak uit de oude fietsregeling toe te
voegen aan de aanvullende regeling IKB,
waardoor het voordeel voor medewerkers met
een uurloon dat lager is dan het gemiddelde
uurloon (schaal 9) terug zien is in het nieuwe
fietspakket.
3. De aantal verlofuren in de lokale regeling
vakantieverlof aan te passen op de regeling IKB.
4. Hiervoor het Besluit tot wijziging van de
Aanvullende regeling IKB gemeente Nieuwegein
en de Regeling vakantieverlof gemeente
Nieuwegein (wijzigingsbesluit) vast te stellen.
5. Het wijzigingsbesluit met terugwerkende
kracht met ingang van 1 januari 2017 in werking
te laten treden.
2.2

0673156

Principebesluit
Dukatenburg 90

1. Een positieve grondhouding aan te nemen
ten aanzien van de transformatie van het
kantoorpand Dukatenburg 90 naar 57
appartementen, onder de voorwaarde dat
genoemde aandachtspunten door aanvrager
worden opgelost en dat er vanuit Bibob
onderzoek geen bezwaren of bedenkingen naar
voren komen;
2. Initiatiefnemer te verzoeken in te stemmen
met het vergoeden van de door de gemeente te
maken kosten.
3. Aan dit principebesluit zijn de volgende
voorwaarden verbonden:
a. Minder en grotere appartementen realiseren,
die beter aansluiten bij de behoefte van
inwoners en beter aansluiten bij de vorm van
het gebouw.
b. realisatie van voldoende bergingen en
fietsenstallingen

2.3

0672663

Ruilovereenkomst
Makadocenter.

1.Grond te ruilen met de eigenaar van het
Makadocenter, ten behoeve van de uitbreiding
van de supermarkt en de herinrichting van het
gehele buitenterrein bij het Makadocenter.
2. Hiervoor bijgevoegde ruilovereenkomst aan te
gaan.

5.1

0673073

Addendum
anterieure
overeenkomst
Wattbaan 31.

1) In verband met transformatie van Wattbaan
31 naar 96 woningen afspraken te maken met
WB31 BV en WB27 BV, waarbij:
a. De kosten van de gebiedsbijdrage zeker zijn
gesteld met de te ontvangen

5. A.J. Adriani

20-9-2017 11:21
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stimuleringsbijdrage van de
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht.
b. Het inrichtingsplan voor de percelen
Wattbaan 31 en Wattbaan 27 wordt
geoptimaliseerd en de Wattbaan daarmee een
uitstraling als woonstraat krijgt door de aanleg
van groen en langsparkeerplaatsen.
2) Hiervoor een addendum anterieure
overeenkomst Wattbaan 31 met WB31 en WB27
aan te gaan, waardoor de economische
uitvoerbaarheid van de transformatie van
Wattbaan 31 naar 96 woningen en de feitelijke
uitvoerbaarheid van de transformatie van
Wattbaan 27 naar 77 woningen is gewaarborgd.
5.2

20-9-2017 11:21

0672268

Art 42 Ieders
Belang
"Voorwaarden
bovenwijkse
voorzieningen
Rijnhuizen"

Prepared by Nancy Moorselaar, van

De brief van de fractie Ieders Belang ex artikel
42 RvO van 30 augustus 2017 te beantwoorden,
met verwijzing naar het raadsvoorstel Grex Mooi
Rijnhuizen dat:
- alleen ontwikkelaars 2,2% bij transformatie
en 2,4 % bij nieuwbouw afdragen aan
bovenwijkse voorzieningen.
- er een Revolving Fonds is ingesteld bij het
openen van de Grex voor Rijnhuizen.
- de bijdrage in overleg met de partijen in het
gebied tot stand is gekomen en alleen geldt
voor de in gezamenlijkheid afgesproken
ingrepen in het openbare gebied.
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