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

Voorstel (Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

17-10-2017
2. J.A.N. Gadella
2.2

0679004

Grondverkoop perceel
bouwgrond op het
bedrijvenpark Het
Klooster

1. In te stemmen met de verkoop aan Fit
Vastgoed B.V. van een perceel bouwgrond
op het bedrijvenpark Het Klooster ter
grootte van 1.500 m2 onder de
voorwaarden en bepalingen zoals
opgenomen in bijgevoegde
koopovereenkomst ten behoeve van de
realisatie van een bedrijfspand.
2. Burgemeester:
Wethouder Gadella te machtigen de
koopovereenkomst namens de gemeente
te tekenen.

2.1

0678483

Ontwikkeling
fortwachterswoning op
Fort Jutphaas

1.Aan de raad voor te stellen om de
fortwachterswoning te renoveren in woon-,
kantoorruimte en een ruimte voor een
bezoekerscentrum.
2.Hiervoor een krediet van € 230.000
beschikbaar te stellen.

0674305

Jaarevaluatie Stadspas

1 De jaarevaluatie Nieuwegein Stadspas
vast te stellen met daarin als belangrijkste
aandachtspunten dat:

3. M.C. Stekelenburg
3.1

a. inwoners en aanbieders tevreden zijn,
b. het budget voor verstrekkingen in het
eerste jaar niet is overschreden
c. de verschillende stakeholders goed
samen werken.
d. aanbevelingen worden gedaan ten
aanzien van de stadspas over:
- een geldigheidsdatum op de stadspas
- uitbreiding aanbod gebruik stadspas
- uitbreiding promotiemiddelen
- verrichten van jaarlijkse steekproef voor
het gebruik
stadspas.
2. Evaluatie toe te zenden aan de Raad.
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4. P.W.M. Snoeren
4.1

0677768

Invoeringsstrategie
Omgevingswet en
programmaplan fase 2

1. De raad voor te stellen in te stemmen
met de volgende onderdelen van de
Ontwikkelstrategie:
(deze na besluitvorming invoegen in
openbare besluitenlijst)
2. In te stemmen met het programmaplan
voor fase 2 en de bijbehorende begroting
3. Dit programmaplan ter informatie naar
de raad te zenden

5.1

0678250

Binnenstadsmanagement 1. De ontvangen informatie van de
(evaluatie en vooruitblik) Stichting binnenstadsmanagement ter
informatie toe te sturen aan de raad, het
betreft hier de volgende documenten:
a. Een evaluatie van de afgelopen 1,5 jaar.
b. Een vooruitblik naar de toekomst.

5.2

0674414

Coördinatiebesluit HNlocatie

5. A.J. Adriani
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De raad voor te stellen om:
1. de vergunningen voor de HN-locatie
gecoördineerd voor te bereiden met het
bestemmingsplan Binnenstad;
2. hiervoor de coördinatieregeling uit de
Wet ruimtelijke ordening toe te passen.
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