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2.1

0683968

Art. 42 Voortzetting
ontwikkeling
Meanderpark antwoordbrief

De brief van de fractie GroenLinks ex artikel
42 RvO van 26 oktober 2017 te
beantwoorden, met de inhoud dat:
- de bewonerssamenstelling volgens het
college, mede na overleg met Portaal en
Lister, goede kansen biedt voor het slagen
van het concept;
- de locatie voor onder meer de cliënten van
Lister meerwaarde biedt door het 'samen
leven' op een locatie die als buurt is te
karakteriseren;
- de geluidsituatie duidelijk aan de
toekomstige bewoners wordt toegelicht en
wij als gemeente onze toetsende rol binnen
de wettelijke regels uitoefenen.

2.2

0685610

Tarieven
gemeentelijke
heffingen en
belastingen 2018

De raad voor te stellen:
1. De tarieven onroerende-zaakbelastingen
en roerende-zaakbelastingen voor 2018 vast
te stellen op:
a. Eigenaren woningen 0,1066%
b. Eigenaren niet-woningen 0,3503%
c. Gebruikers niet-woningen 0,2765%
2. De tarieven precariobelasting 2018 te
wijzigen conform de bijgevoegde
tarieventabel precariobelasting
3. De tarieven afvalstoffenheffing 2018 te
wijzigen conform de bijgevoegde
tarieventabel afvalstoffenheffing, waarbij de
belangrijkste tarieven zijn:
a. € 158,64 voor een éénpersoonshuishouden
b. € 226,80 voor een
meerpersoonshuishouden
4. De tarieven voor rioolheffing per 1 januari
2018 te wijzigen in een basisbedrag van:
a. € 111,84 voor een éénpersoonshuishouden
b. € 159,72 voor een
meerpersoonshuishouden of bedrijf
c. € 159,72 voor gebruikers met een
waterverbruik van jaarlijks meer dan 300 m³
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en daarnaast een tarief van € 0,77 per m³
boven de 300 m³.
5. De tarieven voor lijkbezorgingsrechten te
wijzigen conform de bijgevoegde
tarieventabel lijkbezorgingsrechten
6. De tarieven voor de leges 2018:
a. te wijzigen conform bijgevoegde
tarieventabel leges.
b. bij de WABO-leges jaarlijkse egalisatie van
de baten en lasten toe te passen. En via de
jaarrekening 2017 hierover voorstellen te
doen voor overhevelingen.
c. de tarieven voor de
gehandicaptenparkeerkaarten en
gehandicaptenparkeerplaatsen m.i.v. 1
januari 2018 uit de legesverordening halen
en deze onder te brengen bij de
voorzieningen WMO en Jeugd.
d. De legestarieven voor kabels en leidingen
worden met ingang van 2018 gespecificeerd
in diverse lengtes kleiner dan 2.500 m1,
tussen 2.500 m1en 5.000 m1 en groter dan
5.000 m1.
7. Het tarief voor de toeristenbelasting 2018
vast te stellen op €1,53 per overnachting.
8. De onderstaande verordeningen vast te
stellen:
a. De Verordening Onroerendezaakbelastingen 2018
b. De Verordening Roerende-zaakbelastingen
2018
c. De Precariobelastingverordening 2018,
inclusief tarieventabel
d. De verordening Afvalstoffenheffing 2018,
inclusief tarieventabel
e. De Verordening Rioolheffing 2018
f. De Lijkbezorgingsrechtenverordening 2018,
inclusief tarieventabel
g. De Legesverordening 2018, inclusief
tarieventabel
h. De Verordening toeristenbelasting 2018
3.2

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.
3. De raad voor te stellen de opgelegde
geheimhouding ten aanzien van de financiële
bijlagen te bekrachtigen.

3. M.C. Stekelenburg
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3.1

0684535

Beantwoording
signaleringsbrief
Stadspas van
Adviesraad Sociaal
Domein d.d. 2 nov
2017

De signaleringsbrief van de Adviesraad
Sociaal Domein over de Stadspas te
beantwoorden waarbij ingegaan wordt op de
problemen rondom de aanvraag en gebruik
van de Stadspas door statushouders.

4.1

0685622

Amendement A84
De raad te informeren over de invulling van
Rekenkameronderzoek Amendement A84, waarbij het college
Duurzaamheidsbeleid adviseert om de onderwerpen
duurzaamheidsvisie, duurzaamheids-profiel,
duurzaamheidsparagraaf en rapportage
“duurzaamheid” in 2018 in samenhang te
ontwikkelen.

4.2

0684023

Parkeerregulering
2018

De raad voorstellen om:
1. de parkeertarieven per 1 januari 2018 als
volgt te wijzigen;
a) het straattarief voor betaald parkeren te
verhogen met gemiddeld 1,5%;
b) het uurtarief in de openbare
parkeergarages te verhogen met 10
eurocent;
c) het voordeeltarief in de parkeergarage
Theater te continueren;
d) in alle openbare parkeergarages een
avondtarief in te stellen;
e) de abonnementstarieven in de openbare
parkeergarages te verhogen met gemiddeld
1,9%;
2. het experimenteren met parkeertarieven te
continueren;
3. de Parkeerexploitatie 2018 vast te stellen;
4. de Parkeerverordening 2018 vast te
stellen;
5. de Parkeerbelastingverordening 2018 vast
te stellen.

5.1

0667727

Te benoemen leden
van de Adviesraad
Sociaal Domein
Nieuwegein

1. Op voordracht van de Adviesraad Sociaal
Domein de volgende leden per 1 december
2017 voor de duur van vier jaar te benoemen
• de heer Kees (C.R.W.) Mulder
• mevrouw Marlon (M.L.T.) van der Pol Bessems

4. P.W.M. Snoeren

5. A.J. Adriani
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