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(Day)
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24-10-2017
2. J.A.N. Gadella
2.1

0673602

Ondertekening Pact van
Ruigenhoek voor de
bescherming en
ontwikkeling van het
erfgoed van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie

Beslispunten college:
1. Een actieve bijdrage te leveren aan het
verwezenlijken van de provinciebrede
ambities op het gebied van:
a. de bescherming en het vermarkten van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
b. het uitdragen van het waterverhaal;
c. de recreatieve benutting en de
ontwikkeling van duurzaam gebruik.
2. Van 2018 tot en met 2022 jaarlijks €
4.100,- bij te dragen aan het Regionaal
Actieprogramma en dit te bekostigen uit
product Toerisme & Recreatie binnen het
programma Vrije Tijd.
3. Hiervoor het Pact van Ruigenhoek aan te
gaan.
Beslispunt burgemeester:
1. Aan wethouder Johan Gadella volmacht
te verlenen het Pact van Ruigenhoek te
ondertekenen.
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2.2

0679871

Septembercirculaire
1. Kennis te nemen van de analyse van de
2017 en ontwikkelingen septembercirculaire
GUP
2. Kennis te nemen van de ontwikkeling van
de gebundelde uitkering participatiewet
3. De raad per brief te informeren over
beide onderwerpen

2.3

0674646

Convenant
Routebureau in de
provincie Utrecht
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1. Bijgaand convenant Routebureau in de
provincie Utrecht aan te gaan.
2. Beslispunt Burgemeester
De burgemeester besluit de
portefeuillehouder, wethouder J.A.N.
Gadella te volmacht te geven het
convenant namens de burgemeester te
ondertekenen.
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3. M.C. Stekelenburg
3.2

0674992

Doorontwikkeling
samenspel buurt en
professionals in het
kader van de pilot
KOEK

1. De pilot Klimmen op eigen kracht (KOEK)
in de Rijtuigenbuurt voortzetten voor de
duur van 2 jaar;
2. De huur van het Rijtuigenhuis op de
Landauerdrift 2 voortzetten voor de duur
van 2 jaar;

4.1

0671776

Beleidsregels openbare 1. Het afstandscriterium en de toetsing aan
oplaadinfrastructuur
de parkeerdruk bij een aanvraag voor
elektrische voertuigen oplaadpalen niet meer toe te passen.
2. Hiervoor de wijziging op de Beleidsregels
openbare oplaadinfrastructuur elektrische
voertuigen vast te stellen.

4.2

0674920

Het convenant
"onderwijshuisvesting
basisonderwijs 2030".

1) Het convenant "onderwijshuisvesting
basisonderwijs 2030" aan te gaan.

4. P.W.M. Snoeren

Beslispunt burgemeester:
1) Aan de wethouder mr. ing. P.W.M.
Snoeren volmacht te verlenen voor het
ondertekenen van het convenant
"onderwijshuisvesting basisonderwijs 2030"
met de schoolbesturen.

4.3

0658378

Opzegging
overeenkomst
inzameling
herbruikbare goederen

1. De vergoeding van € 1,12 per inwoner
die Noppes Nieuwegein jaarlijks ontvangt
voor de inzameling van herbruikbare
goederen stop te zetten en deze per 1
augustus 2019 te laten eindigen.
2. De Stichting Noppes hierover te
informeren middels bijgesloten brief.

5.2

0662880

Aanpassing tabel
huishoudelijke hulp
WMO

1. Een extra half uur HH toe te kennen aan
álle inwoners met HH die eenzaam zijn en
een beperkt sociaal netwerk hebben.
2. Hiervoor de Beleidsregels WMO
Nieuwegein 2015 en de Tabel richtlijnen
huishoudelijke taken te wijzigen volgens
bijgevoegd wijzigingsbesluit.

5.3

0679937

Actualiseren convenant Het college van burgemeester van
regionale verwijsindex wethouders en de burgemeester van
Nieuwegein, ieder voor wat betreft de eigen
bevoegdheden, besluiten:
1. In te stemmen met het aangepaste
convenant Regionale Verwijsindex;
2. De GGD-rU aan te wijzen als de
beheerder van het convenant

5. A.J. Adriani

Beslispunt Burgemeester
3.
Aan de portefeuillehouder, wethouder
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A.J. Adriani volmacht verlenen om het
convenant te ondertekenen.
5.4

0679371

Zienswijze op
begrotingswijzigingen
en deelname in een
coöperatie van de GGdrU

Aan de raad voor te stellen:
1. geen zienswijze in te dienen op de
voorgestelde begrotingswijziging 2017-1;
2. geen zienswijze in te dienen op de
voorgestelde begrotingswijziging 2018-1.

5.5

0673967

Koersdocument City
2017, leidraad voor de
verdere ontwikkeling
van City Nieuwegein

1. In te stemmen met het Koersdocument
City 2017, leidraad voor de verdere
ontwikkeling van City Nieuwegein, voor de
verdere ontwikkeling van City Nieuwegein,
met daarin als belangrijkste thema’s:
a. Duurzaamheid,
b. Verblijfsklimaat,
c. Mobiliteit,
d. Wonen,
e. Centrumfuncties.
2. Gebruik te maken van de mogelijkheid
om voor City af te wijken van de vigerende
parkeernormen zoals de Nota Parkeren
2011-2015 biedt;
3. Het Koersdocument City 2017, leidraad
voor de verdere ontwikkeling van City
Nieuwegein, aanbieden aan de raad ter
vaststelling in de raadsvergadering van 23
november 2017.

5.6

0679941

Huurovereenkomst
bewoners Luifelstede

Beslispunt college:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
huurovereenkomst
Beslispunt burgemeester:
2. Aan Hoofd Ruimtelijk Domein mr M.J.
van Iperen volmacht te verlenen om de
huurovereenkomst namens de gemeente
Nieuwegein te ondertekenen.

5.7
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0678944

Verlevendiging van het
atrium en versterking
van het
dienstverleningsconcept
van het stadShuis
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Aan de Raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het vernieuwde
dienstverleningsconcept voor invulling van
het atrium en de eerste en tweede
verdieping van het stadshuis, waarbij:
• De meest openbare functies zich bevinden
in het atrium en vervolgens naar de eerste
en tweede verdieping openbaarheid steeds
meer gepaard gaat met aanwezigheid op
afspraak.
• De dienstverlening aan inwoners centraal
staat voor de inrichting van het programma
op de vloeren
• De partners in het stadshuis tot een
geïntegreerd ontwerp komen en samen
invulling geven aan het concept, de
inrichting en het beheer van het vernieuwde
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Stadshuis.
2. De Stex hierop als volgt te herzien om te
komen tot een sluitende exploitatie;
a. Een bedrag van € 2.229.018,beschikbaar te stellen voor aanpassing
casco en installaties. Dit leidt tot een
kapitaallast van € 119.000,- per jaar.
b. Een bedrag van € 2.699.824,beschikbaar te stellen voor vaste en losse
inrichting. Dit leidt tot een kapitaallast van €
234.000,- per jaar.
c. Als gevolg van desinvesteringen van de
bestaande inrichting te komen tot een
versnelde afschrijving van vaste en losse
inrichting op de eerste drie verdiepingen
van het stadshuis voor een bedrag van €
1.907.661,- en dit bedrag te dekken uit het
restantkrediet van het theater en het voor
de binnenstad geoormerkte deel van de
reserve grondbedrijf. Deze posten bij elkaar
leveren een vermindering van de
kapitaalslasten op van € 276.600,- per jaar.
d. De STEX aan te passen met de
inkomsten uit externe huuropbrengsten,
externe opbrengsten servicekosten, dekking
uit besparing huisvestingssubsidie
bibliotheek en dekking uit rendement
commercieel vastgoed. Bij elkaar leveren
deze posten een dekking voor de
Stadshuisexploitatie op van € 250.400,- per
jaar.
e. De afschrijvingstermijn van het totale
casco, als gevolg van deze investering,
vanaf moment van investering bepalen op
40 jaar.
3. In te stemmen met de uitwerking van
het globale ontwerp en
dienstverleningsconcept tot een definitief
ontwerp.
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