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2. J.A.N. Gadella
2.1

0673174

Economische Visie
Nieuwegein (na
inspraak)

De raad voor te stellen om:
1. De Economische Visie Nieuwegein vast te
stellen met daarin als belangrijkste
uitgangspunten opgenomen:
a. Het doel is werkgelegenheid te behouden
en nieuwe werkgelegenheid aan te trekken.
b. Vanuit de visie dat de gemeente streeft
naar een gezonde lokale economie waar
iedereen aan kan meedoen.
c. Waarbij verbinding van partijen een
belangrijk opgave vormt voor de gemeente.
d. Het de ambitie is om over 5 jaar een
klanttevredenheidscijfer over het gemeentelijk
ondernemersklimaat van 7,5 te krijgen.
e. Het economisch actieprogramma 20172022 de praktische invulling geeft aan de
reeds door de raad vastgestelde thema's: de
werknemer centraal, profileren, innoveren en
het regionaal is het nieuwe lokaal.
2. De Economische Visie 2011-2015 (2011127) in te trekken.

2.2

0674303

Tijdelijke verhuur
1. De winkelunit in de plint van het stadshuis
unit in stadshuis aan tijdelijk te verhuren aan de nieuwe eigenaar
Pepermolen
van de Pepermolen.
2. Bijgevoegde huurovereenkomst aan te
gaan.
3. Deze overeenkomst terug te laten werken
tot 1 augustus 2017.

0676153

2e
kwartaalrapportage
2017 en extra
werkgeversbijlage
van Werk en
Inkomen Lekstroom

3. M.C. Stekelenburg
3.1

10-10-2017 09:01

Prepared by Nancy Moorselaar, van

1. De 2e kwartaalrapportage 2017 van Werk
en Inkomen Lekstroom (WIL) en de
werkgeversbijlage aan de raad aan te bieden
met daarbij als belangrijkste aandachtspunten
dat:
a. het bijstandsvolume gedaald is met 7
huishoudens;
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b. de instroom van werkenden, WW-ers en
statushouders in de bijstand veel lager is.
c. Het aantal garantiebanen voor 2017 reeds
geheel is gerealiseerd.
4. P.W.M. Snoeren
4.1

0675200

Actualisatie
1. Een beheersverordening op te stellen voor
bestemmingsplannen de gebieden waarvan de tienjarentermijn van
het bestemmingsplan verstrijkt, met als doel
voor deze gebieden een actueel planologisch
kader te hebben.
2. Te stoppen met het opstellen van
beheersverordeningen als het wetsvoorstel
‘afschaffing actualiseringsplicht
bestemmingsplannen en
beheersverordeningen’ in werking is getreden.

4.2

0676873

Raadsbrief financiële
situatie
ParkeerService
oktober 2017

1. De gemeenteraad een brief te sturen inzake
een update van de financiële situatie bij de
coöperatie ParkeerService, waarin
wordt aangegeven dat:
a. er in de ALV van 20 september geen besluit
is genomen over het nieuwe verdienmodel van
de coöperatie;
b. er afgesproken is dat op 11 oktober
ambtelijk een nieuw voorstel voor een
kostentoedeling wordt voorbereid en dat
hier in een extra ALV in november door de
lidgemeenten over kan worden besloten.

5.1

0623503

Mandaten aan de
GGD-rU

1. Aan de Directeur Publieke gezondheid van
de GGD-rU mandaat te verlenen voor :
a. het benoemen van een gemeentelijke
lijkschouwer;
b. het aanwijzen van een toezichthouder wet
maatschappelijke ondersteuning 2015;
c. het geven van een schriftelijke aanwijzing
aan een kindercentrum, een voorziening voor
gastouderopvang, een gastouderbureau of
een peuterspeelzaal.
2. De Directeur Publieke gezondheid van de
GGD-rU aan te wijzen als toezichthouder Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
3. Hiervoor het besluit tot aanwijzing van de
Directeur Publieke Gezondheid van de GGD-rU
als toezichthouder Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen en het Besluit
tot wijziging van de Mandaatregeling
gemeente Nieuwegein vast te stellen.
4. Het besluit onder 3 na inwerkingtreding
terug te laten werken tot 1 oktober 2016.

5. A.J. Adriani
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5.2

0676320

Kredietopeningen
diverse
grondexploitaties

1. Een krediet te openen van € 460.000,- in
de grondexploitatie Lekboulevard Hoog
Zandveld voor de aanleg van
groenvoorzieningen ten noorden van de
patiowoningen, de kosten voor reiniging en
plaatsing van de mozaïeken die vrijgekomen
waren bij de sloop van de school en de kosten
voor planschade.
2. Een krediet te openen van € 40.000,- in de
grondexploitatie Mooi Rijnhuizen voor het
aanpassen van de Edisonbaan om aan te
sluiten op de ontwikkeling van Kroon op
Jutphaas.
3. Een krediet te openen van € 160.000,- in
de grondexploitatie Klimop voor het
woonrijpmaken van het gebied rondom de
Klimop.
4. Een krediet te openen van € 1.600.000,- in
de grondexploitatie Blokhoeve voor het
woonrijpmaken van Blok Oost, het
woonrijpmaken van het eiland Blok Oost en de
aanleg van een tijdelijk parkeerterrein.

5.3

0673207

Voortzetting
buurtsportcoaches
2018

1. De deelname aan het programma ‘Brede
impuls combinatiefuncties’ voort te zetten,
waardoor buurtsportcoaches een bijdrage
kunnen blijven leveren aan het verleiden van
niet-sporters tot structureel bewegen, aan het
versterken van sportverenigingen en aan het
bewegen als onderdeel van ondersteuning aan
kwetsbare inwoners.
2. De benodigde verklaring van de Vereniging
Sport en Gemeenten hiertoe te ondertekenen.
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