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1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0676842

Implementatie VIS (veiligheid 1) Met het Veiligheids Informatie
informatie systeem)
Systeem in Nieuwegein te gaan
werken (VIS–Nieuwegein).
2) Hiervoor het addendum van de
verwerkingsovereenkomst VIS aan te
gaan.

3.1

0682138

Beantwoording artikel 42
brief: Leerplekken bij Fair's
(MOvactor)

De brief van de SP-fractie ex. artikel
42 RvO van 16 oktober 2017 te
beantwoorden, waarin wordt ingegaan
op de wijze waarop mensen bij Fair’s
werken en worden begeleid en de
resultaten van deze werkwijze.

4.1

0681190

Beantwoording
inspraakreacties en
vooroverlegreacties
voorontwerpbestemmingsplan
Jutphaas-Wijkersloot.

1. De inspraakreacties beantwoorden,
waarbij het bedrijvengebied
Kruyderlaan-Herenstraat uit het
ontwerpbestemmingplan JutphaasWijkersloot is gehaald en voor dit
bedrijvengebied een
beheersverordening wordt opgesteld.
2. De vooroverlegreacties
beantwoorden, waarbij cultuurhistorie
ook in de regels van het
ontwerpbestemmingsplan is verwerkt.
3. De tijdelijke bestemming
“Ontwikkellocatie Wonen” te
schrappen en in het
ontwerpbestemmingsplan deze
locaties als volgt te bestemmen:
- Voor Mondriaanlaan/EMC-locatie de
geldende bestemming
“Maatschappelijk” handhaven, omdat
hiervoor nog geen concreet plan is.
- Voor de Nedereindseweg 149 de
woonbestemming met twee
bouwvlakken opnemen.

3. M.C. Stekelenburg

4. P.W.M. Snoeren
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- Voor Kerkveld 63 (buurtcentrum
Kerkveld) de woonbestemming met
bouwvlakken opnemen.
- Voor de hoek
Armensteeg/Herenstraat de geldende
bestemming “Centrum” en bouwregels
handhaven, omdat hiervoor nog geen
concreet plan is.
- Voor het Jukoterrein de
woonbestemming zonder bouwvlak
opnemen.
- Voor de Vredebestlaan de
woonbestemming zonder bouwvlak
opnemen.
4. De bestemmingsplanprocedure
vervolgen door het
ontwerpbestemmingsplan JutphaasWijkersloot voor iedereen ter inzage te
leggen.
5. Een beheerverordening voor het
bedrijvengebied KruyderlaanHerenstraat op te stellen.
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4.2

0681736

Overeenkomst impuls
klimaatadaptatie in de stad
2018

1. In samenspraak met het
waterschap in 2018 twee projecten
uitvoeren die bijdragen aan het
verbeteren van de stedelijk
waterhuishouding.
2. Hiervoor een overeenkomst aan te
gaan met het waterschap.

4.3

0673702

Voorzieningen
onderwijshuisvesting
programma- en overzicht
2018.

1) Voorzieningen onderwijs voor het
huisvestingsprogramma 2018 toe te
kennen:
a. het budget van € 4.204.559,- incl.
btw. voor vervangende nieuwbouw
van de Willem Alexanderschool in
Vreeswijk;
b. het budget van € 6.363.412,- incl.
btw. voor gezamenlijke vervangende
nieuwbouw voor de scholen
Krullevaar, de Trompetvogel en het
Vogelnest in Doorslag;
c. het vergoeden van
bewegingslokalen en sportterreinen
voor het voortgezet onderwijs, totaal
€ 76.777,-;
d. vergoeding van lokalen voor de 16e
en 17e groep en de 1e inrichting OLP
voor de 17e groep t.b.v. Sbo de
Evenaar, totaal € 33.343,-;
e. vergoeding voor de 1e inrichting
van het derde gymnastieklokaal van
het Oosterlicht College, totaal €
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23.112,-;
f. het mede gebruik van twee lokalen
door de basisschool Margriet Zuid in
het scholencomplex Batau Zuid;
g. het mede gebruik van twee lokalen
door de Toonladder in het
schoolgebouw aan de Aert der
Gelderhage 3;
h. het mede gebruik van twee lokalen
door de Veldrakker in een
schoolgebouw in de wijk Batau.
2) Voorzieningen onderwijs op het
huisvestingsoverzicht 2018 af te
wijzen:
a. vervangende nieuwbouw voor de
basisscholen in de wijken Batau
Noord, Batau Zuid,
Jutphaas/Wijkersloot, Fokkesteeg,
Zandveld en Zuilenstein;
b. de vordering van het Oosterlicht
College met betrekking tot de
vergoeding van het
bewegingsonderwijs over de jaren
2010 t/m 2016.
3) De aanvragen voor vervangende
nieuwbouw basisscholen voor het
huisvestingsprogramma 2018 die niet
gehonoreerd zijn, als een
automatische aanvraag voor het
huisvestingsprogramma 2019 te
beschouwen.
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