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3.1

0730855

Principebesluit
1. Een positieve grondhouding aan te
transformatie Krijtwal 25- nemen ten aanzien van het transformeren
31
van een kantoorgebouw naar 36
zelfstandige woningen aan de Krijtwal 2531.

3.2

0731142

Ontwerpbestemmingsplan 1. De inspraak- en vooroverlegreacties te
2.0 Batau
beantwoorden, waarbij de reacties hebben
geleid tot de volgende aanpassingen ten
opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan:
• het wijzigen van de bestemming van
enkele groengebieden van ‘Woongebied’
naar ‘Groen’ overeenkomstig het
Groenstructuurplan.
• het opnemen van de boringsvrije
zone Nieuwegein in het zuiden van Batau
overeenkomstig de Provinciale Milieu
Verordening 2013.
• het wijzigen van de bestemming van
de A2-beheerzone van ‘Groen’ naar
‘Verkeer’ overeenkomstig het Tracébesluit
A2 Ouderijn-Everdingen.
• het toevoegen van primaire
watergangen en het opnemen van duikers
overeenkomstig de legger van het
Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden.
• het verduidelijken van de regels voor
cultuurhistorisch waardevolle panden.
• het toevoegen van een
verbodsbepaling voor het verharden van
(openbaar) groen binnen de bestemming
woongebied, met uitzondering van
verharding ten behoeve van fiets- en
wandelpaden.
2. Het ontwerpbestemmingsplan ten
opzichte van het
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voorontwerpbestemmingsplan op de
volgende punten aan te passen:
• het toevoegen van regels voor
cultuurhistorisch waardevolle gebieden.
• het verwijderen van artikel 18
(algemene bouwregels - dakkapellen).
3. De bestemmingsplanprocedure te
vervolgen door het
ontwerpbestemmingsplan Batau voor een
ieder ter inzage te leggen.
4. M. Schouten
4.1

0729651

visie klimaatadaptatie

De raad voor te stellen:
1. De visie klimaatadaptatie vast te stellen
met daarin:
a. de opgave voor de vier thema’s
hitte(stress), wateroverlast, droogte, en
waterveiligheid.
b. een visie op de klimaatadaptieve stad
met daarin beleidsdoelen voor:
- de natuurlijke leefomgeving en
groenvoorzieningen;
- de gebouwde omgeving en infrastuctuur;
- gezondheid en economie;
- governance.
c. de bouwstenen voor realisatie van de
visie.
2. Het uitvoeringsprogramma
klimaatadaptatie 2019-2022 vast te stellen
met daarin de programma’s die we de
komende vier jaar hiervoor inzetten,
behorende bij de programmalijnen:
a. inrichting openbare ruimte en
gebouwen;
b. onderzoek en beleid;
c. communicatie en samenwerking;
d. organisatie en herijking.
3. Vooruitlopend op de vaststelling van
het uitvoeringsprogramma
klimaatadaptatie 2019-2022 door de Raad,
middelen in de begroting te reserveren
voor het uitvoeringsprogramma in de
begroting 2019-2022. Het gaat hierbij om
een bedrag van € 94.000 in 2019, €
156.000 in 2020, € 174.750 in 2021 en €
198.250 in 2022.

4.2
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Artikel 42 brief inzake
eigen bijdrage Wmo

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. De brief van de PVDA-fractie ex. artikel
42 RvO van 16 augustus 2018 te
beantwoorden, waarin wordt ingegaan op
de vragen over de eigen bijdrage Wmo:
- uitleg beleid en systematiek eigen
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bijdrage van de gemeente Nieuwegein
- toelichting werkwijze bij een aanvraag
bij Geynwijs van een traplift
5. J. Kuiper

12-9-2018 10:52

5.2

0728768

Startnotitie Schansenaan de Raad voor te stellen:
Noord en aanpak selectie 1. De startnotitie over de inhoudelijke
vijfde Betere Buurt
opgaven en aanpak voor het vernieuwen
van de openbare ruimte van SchansenNoord vast te stellen, met daarin als
belangrijkste uitgangspunt om de
buitenruimte duurzaam te vernieuwen
zodat bewoners in de toekomst prettig in
hun buurt kunnen wonen;
2. De kapitaallasten van de investeringen
ten laste te brengen van het budget voor
Betere Buurten door:
a. De jaarlijkse afschrijvingslasten van €
148.300 voortkomend uit een geschatte
investering van € 5.930.000 voor de
verdere planvorming en realisatie van
Schansen-Noord te dekken uit de reserve
Betere Buurten;
b. De rentelasten van de investeringen
Betere Buurten in mindering te brengen
op de jaarlijkse dotatie reserve Betere
Buurten;
3. De verwachte toename van de jaarlijkse
extra beheerkosten van 1% van het
investeringsbedrag te verwerken in de
kadernota 2020;
4. Het college de opdracht te geven om
een voorstel te doen voor de keuze van
een nieuwe buurt op basis van de
selectiecriteria en dit voorstel in december
voor te leggen aan de raad.

5.1

0729486

Uitvoering motie 'Onze
(jeugd-)zorg houdt niet
op bij 18 jaar'

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. In te stemmen met de gerealiseerde en
voorgenomen afhandeling van de motie
‘Onze (jeugd-)zorg houdt niet op bij 18
jaar’.
2. Met bijgevoegde brief de gemeenteraad
te informeren.
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