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2-10-2018
2. W. Eggengoor
2.1

0734019

Oprichting
stichting Beschut
Werk Lekstroom
en het voldoen
van de
startkosten aan de
stichtingen.

1. Het ontwerp-besluit te nemen om in te
stemmen met de oprichting van de stichting
Beschut Werk Lekstroom.
2. De raad te verzoeken om wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te
brengen over het ontwerp-besluit om in te
stemmen met de oprichting van de stichting
Beschut Werk Lekstroom.
3. Wethouder Eggengoor te benoemen als lid
van de Raad van Commissarissen van de
stichting Beschut Werk Lekstroom.
4. Het aandeel van de gemeente Nieuwegein (€
236.000) in de startkosten van de stichtingen na
een verzoek daartoe over te maken aan de
stichtingen en het aandeel van de gemeente
Nieuwegein (€ 32.000) in de te maken kosten
voor het groen- en schoonmaakteam van
Nieuwegein beschikbaar te stellen aan de
betreffende afdelingen binnen de gemeente
Nieuwegein.

3.1

0733922

Sociale
overeenkomst
Verzorgd Wonen
Van Reeslaan 31
t/m 101

1. Ter uitvoering van uw besluit van 13 maart
2018 in te stemmen met de Sociale
Overeenkomst Verzorgd Wonen Van Reeslaan
31 t/m/ 101, af te sluiten tussen de gemeente
Nieuwegein en de Vereniging van Eigenaren Van
Reeslaan 31 t/m/ 101, met in hoofdlijnen:
De inspanningen van beide partijen voor het
Verzorgd Wonen in dit complex en in
Nieuwegein

3. A.J. Adriani

Verzorgd Wonen in dit complex, met een
gemeentelijk aandeel van
€ 23.785 gedekt uit het Wmo-budget
Besluit burgemeester:
2. WethouderA.J. Adriani te machtigen de
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Sociale Overeenkomst Verzorgd Wonen Van
Reeslaan 31 t/m 101 te ondertekenen namens
de gemeente Nieuwegein
3.2

0735826

Najaarsnota

Aan de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met aanpassing van de
begroting 2018, conform de in de Najaarsnota
2018 genoemde financiële
ontwikkelingen;
2. In te stemmen met het saldo van de
Najaarsnota 2018 van € 967.000 en dit toe te
voegen aan de Algemene reserve;
3. Een bedrag van € 7.221.000 toe te voegen
aan de Reserve Grondbedrijf;
4. Een bedrag van € 1.485.00 toe te voegen aan
de Reserve Uitvoering Nota Kapitaalgoederen;
5. Een bedrag van € 70.000 te onttrekken aan
de Reserve Scholen en Maatschappelijk
Vastgoed;
6. Een bedrag van € 126.000 toe te voegen aan
de Reserve Opvang Verhoogde Instroom
Statushouders;
7. Akkoord te gaan met het doorschuiven (tekst
uit de nota investeren) van
investeringskredieten naar 2019 voor een
totaalbedrag van € 6.659.000, zoals
omschreven in de paragraaf Ontwikkelingen
investeringskredieten;
8. Een krediet van € 53.000 beschikbaar te
stellen voor de vervanging van een
luchtbevochtiger in de klimaatinstallatie van het
Stadshuis;
9. Een krediet van respectievelijk € 300.000 en €
1.200.000 beschikbaar te stellen voor de
vervanging van houten bruggen en de
elementenverharding van
wegen;
10. Akkoord te gaan met een wijziging van de
afschrijvingstermijnen voor installaties van 15
jaar naar 10 jaar;

4. M. Schouten
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4.1

0734469

Oranjebrug

1. Realisatie van de renovatie van de
Oranjebrug in 2019
2. Aanwending van € 450.000,-- uit de
voorziening onderhoud bruggen, tunnels en
viaducten voor de renovatie van de Oranjebrug

4.2

0702859

Subsidieregeling
elektrische
scooters

1. De tijdelijke subsidieregeling elektrische
scooters vast te stellen met daarin als
belangrijkste onderdelen:
a. Invoering van een subsidie voor elektrische
scooters voor de inwoners van Nieuwegein;

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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b. Een regeling die alleen geldt voor
particulieren;
c. De subsidie bedraagt per 3 jaar maximaal €
500,00 per persoon met een maximum van €
500,00 per huishouden.
2. De kosten voor deze regeling, zijnde
maximaal € 20.000,00, te dekken uit het budget
voor duurzame mobiliteit, onderdeel van de door
de raad vastgestelde Routekaart Energieneutraal
Nieuwegein 2040.
3. De raad te informeren via bijgevoegde brief.
6. J.R.J. van Engelen
6.1
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0735582

benoeming van
een lid van het
algemeen bestuur
van het
recreatieschap
Stichtse
Groenlanden

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

De raad voor te stellen :
1. wethouder H. Adriani aan te wijzen als lid van
het algemeen bestuur van het recreatieschap de
Stichtse Groenlanden.
2. wethouder E. Eggengoor aan te wijzen als
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur
van het recreatieschap de Stichtse Groenlanden.

Pagina 1 van 1

