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25-9-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0727319

Wijziging verordening
naamgeving en nummering
(adressen)

De raad voor te stellen om:
1. De Verordening tot wijziging van de
Verordening naamgeving en
nummering (adressen) vast te stellen
met daarin als belangrijkste
aandachtspunten:
a. Voor de begrippen die dezelfde
betekenis hebben als in de Wet
Basisregistratie Adressen en Gebouwen,
wordt in het eerste lid voor de definitie
van die begrippen naar artikel 1 van die
wet verwezen.
b. Verwijzingen naar de wet aan te
passen zodat niet langer gesproken
wordt van ‘basisregistraties’
(meervoud), maar van een enkele
‘basisregistratie’.
c. De hoofdstukindeling vervalt en de
artikelen zelf zijn voorzien van een
opschrift.
d. Het aanbrengen van tekstuele en
redactionele verbeteringen die ertoe
strekken de bepalingen duidelijk, korter
of beter leesbaar te maken.

2.1

0731397

Voortgangsrapportages
grotere ruimtelijke projecten
en Programma's Betere
Buurten en Omgevingswet
september 2018

1. De voortgangsrapportages van de
grotere ruimtelijke projecten vast te
stellen en te communiceren met de
raad met bijgevoegde
voortgangsrapportages van de
deelgebieden:
- City - portefeuillehouder A.J. Adriani
- Blokhoeve - portefeuillehouder A.J.
Adriani
- Het Klooster - portefeuillehouder W.
Eggengoor
- Lekboulevard Hoogzandveld portefeuillehouder A.J. Adriani

2. W. Eggengoor
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- Galecopperzoom - portefeuillehouder
A.J. Adriani
- Rijnhuizen-Parkhout-Zandveld portefeuillehouder A.J. Adriani
- Mooi Rijnhuizen - portefeuillehouder
A.J. Adriani
- De Liesbosch - portefeuillehouder W.
Eggengoor
- Natuurkwartier - portefeuillehouder M.
Schouten en J.R.J. van Engelen
- Programma Betere Buurten portefeuillehouder J. Kuiper
- Programma Omgevingswet portefeuillehouder A.J. Adriani

2.3

0733267

Nieuwsbrief,
1. De voortgangsrapportage
transformatieagenda in
Nieuwsbrief, transformatieagenda in
uitvoering, 2018, nummer 3 uitvoering, 2018 nummer 3 met daarin
diverse onderwerpen vast te stellen en
aan de raad sturen

3.1

0731936

Wijziging begrenzing
experiment Rijnhuizen

1. Het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties een
verzoek voor te leggen om het
Merwedekanaal binnen de plangrens
van het experiment Rijnhuizen op te
nemen.

3.2

0733806

Opstarten procedure
projectomgevingsvergunning
woonboot naast
Utrechtsestraatweg 100

1. Een procedure voor het verlenen van
een projectomgevingsvergunning voor
een woonboot naast de
Utrechtsestraatweg 100 op te starten.
2. Hiervoor een anterieure
overeenkomst te sluiten.
3. De ontwerpvergunning met
bijbehorende ruimtelijke onderbouwing
te publiceren om het indienen van
zienswijzen mogelijk te maken.

3.3

0734294

Omgevingsagenda

De raad voor te stellen om de
Omgevingsagenda vast te stellen met
daarin de volgende onderdelen:
• Een uitwerking van de belangrijkste
uitgangspunten voor de Omgevingsvisie
van Nieuwegein, namelijk de vier
speerpunten van de Toekomstvisie, de
drie leidende thema’s veiligheid,
gezondheid en duurzaamheid en de
leidende principes uit het
Programmaplan Omgevingswet;
• Een overzicht van de belangrijkste
ambities uit huidige beleidsstukken op
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het gebied van de fysieke leefomgeving
die we beleidsneutraal (zonder
aanpassingen) meenemen in de
Omgevingsvisie;
• Kansen, opgaven en dilemma’s voor
de toekomst van de fysieke
leefomgeving in Nieuwegein. Deze
kansen en opgaven ontstaan door:
- nieuwe beleidsruimte of een
verandering van bevoegd gezag door
de komst van de Omgevingswet;
- synergie of schuring tussen
onderwerpen die eerder onvoldoende
integraal werden bekeken;
- Nieuwe trends en ontwikkelingen die
op Nieuwegein afkomen waar de
Omgevingsvisie een antwoord op moet
bieden;
• een procesvoorstel over hoe we
samen met inwoners, ondernemers en
andere belanghebbenden in
Nieuwegein willen komen tot de
Omgevingsvisie.
3.4

0735036

Begroting 2019

1. De programmabegroting 2019 –
2022 vaststellen;
2. instemmen met het bijgaande
raadsvoorstel en raadsbesluit;

3.5

0730682

Proces en haalbaarheid
Koersdocument City

De raad voor te stellen:
1. Het Procesdocument City vast te
stellen als leidraad voor het te volgen
proces bij de doorontwikkeling van City
(oost, west en stationsgebied) met
daarin als belangrijkste
aandachtspunten:
• Co-creatie en communicatie,
• Het Quality-team,
• De Ontwikkelstrategie,
• Stationsgebied,
• Betrokkenheid gemeenteraad,
• Planning,
• Bestemmingsplan City.
2. Vaststellen van het basisscenario City
met bijbehorende grondexploitatie en
toelichting conform geheime bijlage 8
en voor de ontwikkeling van het
Stationsgebied een bedrag van € 7,5
miljoen ter beschikking te stellen onder
de voorwaarde dat de provincie een
gelijkwaardige bijdrage levert aan de
verlegging van de tramsporen, perrons
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van de tram en de kwaliteit van de
inrichting van het busstation.
3. Akkoord te gaan met het
ruimtegebruik voor ruimtelijke inpassing
van o.a. tramsporen, perrons en
busstation, noord-zuid verbinding voor
langzaam verkeer en de demarcatie van
de bebouwing Blok B1 en B2 conform
bijlage 15;
4. Akkoord te gaan met het
Ontwikkelkader voor de ontwikkeling
van Blok B1, met daarin op hoofdlijn de
volgende vertrekpunten:
• Ruimtelijk kader,
• Massaopbouw (volume, plinten en
hoogteaccenten),
• Ambitie duurzaamheid en
klimaatadaptatie,
• Beeldkwaliteit,
• Kwaliteitsniveau inrichting openbare
ruimte,
en binnen de vertrekpunten van dit
Ontwikkelkader de onderhandelingen
met de betreffende eigenaren op te
starten;
5. Het college opdracht te geven om
voor de zomer van 2019 een herijking
van de Grex City te presenteren die
gebaseerd is op een match tussen
financiële reikwijdte en ambities.
6. De geheimhouding ten aanzien van
de volgende bijlagen:
- Grex City met toelichting
basisscenario,
- Presentatie Commissie ROM d.d. 13
september 2018 met oplegger.
te bekrachtigen in de raadsvergadering
van 11 oktober 2018 (zie beslispunt 7).
Voor college
7. Geheimhouding op te leggen ten
aanzien van de volgende bijlagen:
- Grex City met toelichting
basisscenario (bijlage 8),
- Presentatie Commissie ROM d.d. 13
september 2018 met oplegger (bijlage
9).
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4. M. Schouten
4.1

0724877

Artikel 42 brief CDA
Spookschepen

1. De vragen over spookschepen in
Nieuwegein van de fractie CDA bij
monde van de heer Horst te
beantwoorden middels bijgevoegde
brief waarin het college onder meer
aangeeft dat:
• het Hoogheemraadschap
hoofdzakelijk bevoegd is handhavend
op te treden bij pleziervaart;
• weesschepen in Nieuwegein beperkt
voorkomen en dat er daarom in de
overleggen met andere
waterbeheerders geen reden was om
hieraan veel aandact te besteden.

4.4

0724308

subsidie vaststelling
Geynwijs 2017

1. De subsidie voor de stichting
Geynwijs over het jaar 2017 vast te
stellen op € 4.084.255,00

5.1

0729486

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

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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