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1. F.T.J.M. Backhuijs
1.2

0686089

Beantwoording
De brief van de VSP inzake de brand
artikel 42 brief van
bedrijventerrein Laagraven-Liesbosch te
de VSP inzake de
beantwoorden
brand 29 oktober
2017 bedrijventerrein
Laagraven-Liesbosch.

1.1

0686563

Minder geweld tegen
politie door het
toepassen van
bodycams

De brief van de D66-fractie ex. artikel 42 RvO
van 30 oktober 2017 te beantwoorden, inzake
de deelname aan de pilot gebruik van
bodycams door de politie

2.1

0684877

Beantwoording art.
42 brief
gemeenteraadsfractie
SP over de
parkeersituatie op
winkelcentrum
Kauwenhof
(Doorslag)

1. De schriftelijke vragen van de SP fractie
over de parkeersituatie op winkelcentrum
Kauwenhof (Doorslag) beantwoorden door
middel van bijgevoegde brief, waarbij het
uitgangspunt is dat een eventuele uitbreiding
van de Lidl niet mag leiden tot een
verslechtering van de parkeersituatie en een
vertrek van de cafetaria en de bloemist.

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. J.A.N. Gadella

3. M.C. Stekelenburg
3.1

2. De monumentencommissie om advies te
vragen.
3. Eigenaren en andere belanghebbenden
de gelegenheid te geven een zienswijze in te
dienen.
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3.2

0686390

Vaststelling subsidie
2016 voor
Stadstheater en
Kunstencentrum DE
KOM

1. De subsidie voor het jaar 2016 voor
Stadstheater en Kunstencentrum DE KOM
vaststellen op € 2.836.596.

4.1

0673959

Vaststelling
rapportage
luchtkwaliteit 2016

1. De rapportage ‘Luchtkwaliteit in
Nieuwegein anno 2016’ vast te stellen, waarin
is beschreven dat de luchtkwaliteit in
Nieuwegein overal voldoet aan de wettelijke
eisen.
2. De concentratiekaarten NO2, PM10, PM2,5
en EC (roet) met betrekking tot Nieuwegein
vast te stellen, waarmee de inwoners direct
grafisch inzicht krijgen in de luchtkwaliteit.
3. De luchtkwaliteitskaarten over 2016 vast te
stellen.
4. En de raad hierover te informeren door
middels een brief.

4.2

0683987

Wijziging van het
bestuursreglement
RMN

1. In te stemmen met het in het in art 2 van
het bestuursreglement opgenomen
roulatieschema voorzitterschap.

5.1

0683967

Actualisatie
prestatieafspraken
november 2017

De actualisatie van de prestatieafspraken met
de woningcorporaties vast te stellen, met
daarin als belangrijkste punten:
- de aanpak van het scheefwonen
- de voorraadontwikkeling
- de activiteiten ten aanzien van het
zelfstandig kunnen wonen van inwoners met
een beperking en voor maatschappelijke
uitvallers.

4. P.W.M. Snoeren

5. A.J. Adriani
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