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2. J.A.N. Gadella
2.1

0677779

Convenant Regionale 1. In te stemmen met het Convenant
Detailhandelsafspraken Regionale Detailhandelsafspraken U10
U10
waarbij de navolgende elementen het meest
van belang zijn:
a. Het convenant ziet primair toe op
winkelontwikkelingen met een bovenlokale
impact.
b. De U10 wil terughoudend omgaan met
nieuwe winkelmeters.
c. De U10 wil terughoudend omgaan met
afhaalpunten van internetwinkels.
d. De U10 gemeenten hebben afgesproken
om de afspraken daadwerkelijk te
effectueren bij de herziening van
bestemmingsplannen.
e. Het convenant wordt na drie jaar
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
2. De raad te informeren door middel van
toezending van het Convenant Regionale
Detailhandelsafspraken U10.
Beslispunt burgemeester:
3. Wethouder Gadella volmacht te verlenen
het Convenant Regionale
Detailhandelsafspraken U10 te
ondertekenen.

2.2

0671967

Normenkader
jaarrekening 2017

1. In te stemmen met het normenkader voor
de accountantscontrole over het jaar 2017
en de raad hierover te informeren middels
een brief.

0675104

Voortgangsrapportage
Visie op Cultuur en
Maatschappij (2015364)

De raad te informeren over de voortgang
van de Visie op Cultuur en Maatschappij met
bijgevoegde voortgangsrapportage, waaruit
blijkt dat op de vijf leidende thema's van de
visie voortgang is geboekt:
- 'Wensen vervullen': men is tevreden over

3. M.C. Stekelenburg
3.1
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het cultuuraanbod, maar heeft wel behoefte
aan meer promotie/informatie.
- 'Doelgroepen verleiden': cultuur is beter
bereikbaar voor mensen met een laag
inkomen (Stadspas); ook kinderen worden
meer betrokken bij cultuur.
- 'Nieuwegein exposeren': erfgoed en
beeldende kunst zijn en worden meer onder
de aandacht gebracht door bijvoorbeeld
deelname aan Open Monumentendag en de
'oprichting' van het Buitenmuseum.
- 'Stad verlevendigen': diverse initiatieven
zorgen voor meer levendigheid in de stad,
bijvoorbeeld via binnenstadsmanagement,
de gemeente treedt hierbij faciliterend op.
- 'Cultuur bedrijven': na een inwerk- en
kennismakingsperiode weet men de
cultuurmakelaar steeds meer te vinden en
biedt hij ondersteuning aan initiatiefnemers
en stimuleert hij verbinding tussen diverse
partijen.
3.2

0682027

Bevestiging afspraken
bibliotheek

1. De afspraken te bevestigen die met de
bibliotheek zijn gemaakt in het kader van
een dreigend exploitatietekort en kansen die
ontstaan als gevolg van het nieuwe
dienstverleningsconcept Atrium.

5.1

0681322

Artikel 42 brief inzake
AMvB reële prijs
Huishoudelijke Hulp.

De vragen over de tarieven van de
huishoudelijke hulp van de SP-fractie, bij
monde van mevrouw van den Heuvel, te
beantwoorden middels bijgevoegde brief,
waarin het College aangeeft dat de tarieven
reeds verhoogd zijn naar aanleiding van de
code verantwoord marktgedrag en er in
2018 een nieuwe aanbesteding zal
plaatsvinden waarin opnieuw de tarieven
zullen worden aangepast.

5.2

0682298

Samenwerking op
gebiedsniveau en
realisatie ruimtes voor
wijkteams

1. Samenwerking tussen partners in de
Brede Toegang op gebiedsniveau stimuleren
en faciliteren om tot een volwaardige op het
gebied geënte samenwerking te komen ten
behoeve van inwoners
2. Ruimte huren in Buurtplein Zuid (2e
verdieping) van Moorland BV ten behoeve
van ordentelijke werkplekken voor het
wijkteam Zuid
3. De eenmalige kosten voor de aanpassing
van de ruimte bij Buurtplein Zuid (2e
verdieping) van circa €40.000 ten laste
brengen van de post ‘ontwikkeling
wijkpunten’ in de HSD-begroting

5. A.J. Adriani
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4. De jaarlijkse kosten voor huur en gebruik
van deze ruimte van circa €45.000 ten laste
te brengen van de post ‘ontwikkeling
wijkpunten’ in de HSD begroting.
5. Instemmen met het omvormen van de vijf
Geynwijspunten naar de drie wijkpunten
waar ook Geynwijs is gehuisvest.
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