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Onderbouwing voorstel (Zaak)

14-11-2017
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0683671

Uitvoeringsplan
1. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2018
Integrale Veiligheid vast te stellen, met de volgende prioriteiten
2018
voor 2018:
• Aanpak van woninginbraak;
• Aanpak van autokraak;
• Aanpak van jongerenoverlast via de aanpak
jeugdgroepen, incl. preventie van
jeugdcriminaliteit;
• Aanpak van georganiseerde ondermijnende
criminaliteit;
2. De Raad te informeren over het UVP 2018
met de uitnodiging voor de thema bespreking
veiligheid op 7 december in de Commissie ABZ

1.2

0680144

Bestuurlijke
gedragsaanwijzing
bij woonoverlast

De raad voor te stellen om:
1. Aan de burgemeester de bevoegdheid te
verlenen om in geval van ernstige en structurele
woonoverlast middels de oplegging van een last
onder dwangsom of bestuursdwang een
gedragsaanwijzing aan de overlastgever te
geven.
2. Hiervoor de verordening tot wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening vast te
stellen.
Beslispunt burgemeester:
3. De Beleidsregels aanpak woonoverlast
Nieuwegein 2017 vast te stellen onder
voorbehoud van vaststelling van beslispunt 2.

2. J.A.N. Gadella
2.1

0677500

Principeverzoek
horeca functie
petanquecentrum.

De Wabo principeaanvraag van de Stichting
Petanque Nieuwegein om als sportinrichting een
reguliere horecavergunning te verkrijgen af te
wijzen om ongewenste precedenten te
voorkomen.

3. M.C. Stekelenburg

16-11-2017 12:46

Prepared by Nancy Moorselaar, van
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3.1

0667413

Start procedure
voor de aanwijzing
van nieuwe
gemeentelijke
monumenten
Nieuwegein

1. De procedure voor de aanwijzing tot
gemeentelijk monument te starten voor zes
panden:
a. Raadhuisplein 9;
b. Overeindseweg 27;
c. Dorpsstraat 34;
d. Vreeswijksestraatweg 9;
e. Julianaweg 28;
f. Prins Hendriklaan 27.
2. De monumentencommissie om advies te
vragen.
3. Eigenaren en andere belanghebbenden de
gelegenheid te geven een zienswijze in te
dienen.

4. P.W.M. Snoeren

16-11-2017 12:46

4.1

0683287

Convenant
Thuiszittersaanpak
Lekstroom 20172020

4.2

0681653

RMN
1. De gemeenteraad voor te stellen geen
begrotingswijziging zienswijze in te dienen tegen de
2018.01
begrotingswijziging RMN 2018.1 die bestaat uit:
- Verhoging van de salariskosten als gevolg van
cao, individueel keuzepakket en generatiepact;
- Verlaging van de verwerkingskosten als gevolg
van een herberekening op grond van de meest
recente tarieven;
- De kosten en opbrengsten van de
maatregelen voor 2018 in het
Grondstoffeninzamelplan zijn verwerkt.

4.3

0683923

Beantwoording art.
42-brief inzake
particuliere
asbestverwijdering

De brief van GroenLinks ex. artikel 42 RvO van
22 oktober 2017
te beantwoorden, met de inhoud dat:
* We niet op de hoogte zijn van de
aanwezigheid van asbest bij de individuele
woningen;
* Alle woningen die voor 1992 gebouwd zijn,
asbest kunnen bevatten;
* Er de afgelopen tijd geen wijziging heeft
plaatsgevonden bij het aanbieden van asbest op
de gemeentewerf.

4.4

0660132

Mandaat aan RUD
Utrecht

1. Mandaat, machtigen en volmachten aan de
directeur RUD Utrecht te verlenen voor de
werkzaamheden die de RUD Utrecht verricht op

Prepared by Nancy Moorselaar, van

1. In te stemmen met het ‘Convenant
Thuiszittersaanpak Lekstroom 2017 - 2020’ met
als doel dat geen enkel kind langer dan 6
weken thuis zit zonder passend aanbod van
onderwijs en/of zorg.
Beslispunt voor de burgemeester:
2. Wethouder P.W.M. Snoeren volmacht te
verlenen voor de ondertekening van het
convenant.
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basis van de dienstverleningsovereenkomst.
2. Hiervoor het Mandaatbesluit RUD Utrecht
gemeente Nieuwegein 2017 vast te stellen.
5. A.J. Adriani
5.1

16-11-2017 12:46

0683343

Doorontwikkeling
van de wijze
waarop de toegang
tot zorg op het
gebied van jeugd
en Wmo is
georganiseerd

Prepared by Nancy Moorselaar, van

Aan de Raad voor te stellen om:
a. Kennis te nemen van de uitkomsten van de
evaluatie Geynwijs;
b. Vast te stellen dat het daadwerkelijk goed
invulling geven aan het gedachtegoed achter de
opdracht van de stichting Geynwijs vele malen
complexer is dan bij de start gedacht. Die
complexiteit doet zich voor:
• op inhoud, èn;
• op de samenwerking met de vele partijen die
in de stad een belangrijke rol spelen, èn;
• op de wijze waarop wij het georganiseerd
hebben;
c. In de uitwerking de inhoudelijke ambities
bepalend te laten zijn voor de te nemen
vervolgstappen en de aanbevelingen voor zowel
de lange als korte termijn, die in de evaluatie
zijn benoemd, over te nemen.
d. De (werkzaamheden van de) sociale
wijkteams per 1 januari 2018 onder te brengen
in de gemeentelijke organisatie
2. Onder voorbehoud van besluitvorming door
de gemeenteraad over beslispunt 1d,
goedkeuring aan het bestuur van Stichting
Geynwijs te verlenen om de stichting te zijner
tijd te ontbinden nadat al het personeel van de
stichting bij de gemeente is ondergebracht en
de raad hierover op dat moment te informeren.
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