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2. J.A.N. Gadella
2.1

0675298

Programmabegroting
2018

De ontwerp-programmabegroting 20182021 aanbieden aan de raad met als
beslispunten:
1. In te stemmen met de
Programmabegroting 2018-2021;
2. De kredieten voor de investeringen van
het grondbedrijf de kredieten voor de
vervangingsinvesteringen zoals
opgenomen in paragraaf 3.9 vast te
stellen.

2.2

0675314

Najaarsnota 2017

1. In te stemmen met aanpassing van de
begroting 2017, conform de in de
Najaarsnota 2017 genoemde
ontwikkelingen inclusief de daarin
opgenomen wijzigingen als gevolg van de
gewijzigde regelgeving BBV voor
investeringen met maatschappelijk nut en
de voorgestelde nieuwe investeringen die
in het Programma Leefomgeving en
Veiligheid zijn opgenomen.
2. Een bedrag van € 359.400 te
onttrekken uit de reserve Grondbedrijf.
3. Een bedrag van € 9.900 minder te
onttrekken uit de reserve Betere Buurten.
4. Een bedrag van € 43.000 te onttrekken
uit de reserve Scholen en Maatschappelijk
vastgoed.
5. Een bedrag van € 1.312.000 toe te
voegen aan de Algemene reserve.
6. Akkoord te gaan met het overhevelen
van investeringskredieten naar 2018 voor
een totaalbedrag van € 13.455.000, zoals
omschreven in de paragraaf
Ontwikkelingen investeringskredieten.
7. Akkoord te gaan met de
afschrijvingstermijn van 40 jaar voor de
investeringen van geluidsschermen.

4. P.W.M. Snoeren
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4.1

0670483

Subsidievaststelling KMN
Kind en Co 2016

1. De subsidie van 2016 voor
peuterspeelzaalwerk (regulier en voor- en
vroegschoolse educatie) en voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) op drie
kinderdagverblijven voor KMN Kind en Co
vast te stellen op € 797.926,-.
2. Een bedrag ter hoogte van € 9.942,van de subsidie van 2016 voor VVE op
drie kinderdagverblijven terug te
vorderen.

4.2

0669590

Ontwerpbestemmingsplan 1. In te stemmen met de Inspraaknota en
Ravenswade e.o.
indieners van een reactie hiervan op de
hoogte stellen, waarbij:
a. de gemaakte opmerkingen over
cultuurhistorie en water zijn
overgenomen,
b. aangegeven is dat er geen
verkeerskundige gevolgen zijn voor het
bedrijventerrein ten westen van de
spitsknip,
c. ervoor gekozen is geen verlengde
fietstunnel N408 en twee eenzijdige
eenrichtingsfietspaden aan de
Ravenswade te
realiseren.
2. In te stemmen met het VO
verkeersontwerp met dezelfde
uitgangspunten als genoemd onder a.
3. In te stemmen met het
Ontwerpbestemmingsplan Ravenswade
e.o. met dezelfde uitgangspunten als
genoemd onder a.
4. Gebruik te maken van het
Coordinatiebesluit en het
Ontwerpbestemmingsplan Ravenswade
e.o. en de
ontwerpvergunningen (bouw fase 1
Jumbo DC en verkeersmaatregelen)
gedurende 6 weken ter inzage te leggen
zodat zienswijzen ingediend kunnen
worden.

5.1

0666054

Nieuwegein maakt
gebruik van Europese
subsidie om
dienstverlening sociaal
domein te verbeteren

5. A.J. Adriani
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1. deel te nemen aan het CoSie
consortium (24 partners uit 9 Europese
landen) en het project waarvoor het is
opgericht, om daardoor de door de
Europese Commissie beschikbaar gestelde
subsidie van € 100.000,- te kunnen
gebruiken om de Nieuwegeinse
ondersteuning van inwoners te
verbeteren.
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5.3

0667444

Regionale koers
maatschappelijke opvang
en beschermd wonen
U16 Van wonen in een
instelling naar zelfstandig
wonen met begeleiding

1. Aan de raad voor te stellen om de
"Regionale koers Maatschappelijke
opvang en Beschermd wonen U16 - Van
wonen in een instelling naar zelfstandig
wonen met begeleiding-" vast te stellen.
2. Het advies van de Adviesraad Sociaal
Domein te betrekken bij de verdere
uitwerking van het raadsbesluit.

5.4

0675368

Doorontwikkeling van de
wijze waarop de toegang
tot zorg op het gebied
van jeugd en Wmo is
georganiseerd

1. Kennis te nemen van de uitkomsten
van de evaluatie Geynwijs;
2. Vast te stellen dat het daadwerkelijk
goed invulling geven aan het
gedachtegoed achter de opdracht van de
stichting Geynwijs vele malen complexer
is dan bij de start gedacht. Die
complexiteit doet zich voor:
a) op inhoud, èn;
b) op de samenwerking met de vele
partijen die in de stad een belangrijke rol
spelen, èn;
c) op de wijze waarop wij het
georganiseerd hebben;
3. In de uitwerking de inhoudelijke
ambities bepalend te laten zijn voor de te
nemen vervolgstappen; hiervoor zijn in de
evaluatie aanbevelingen voor de zowel
lange- als korte termijn benoemd.
4. Uitvoering te geven aan de korte
termijn aanbevelingen uit de evaluatie
5. Het principebesluit te nemen om de
werkzaamheden van Geynwijs onder te
brengen in de gemeentelijke organisatie
6. De raad hierover te informeren en met
hen in gesprek te gaan over de
aanbevelingen voor korte en lange
termijn.
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