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30-10-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0739363

Deelname aan het
landelijk experiment
"centraal stemmen
tellen" voor de
Provinciale Staten- en
Waterschapsverkiezingen
op woensdag 20 maart
2019 en de Europese
Parlementsverkiezingen
op donderdag 23 mei
2019.

De raad voor te stellen:
1. deel te nemen aan het landelijk
experiment "centraal stemmen tellen" voor
de Provinciale Staten - en
Waterschapsverkiezingen op woensdag 20
maart 2019 en de Europese
Parlementsverkiezingen op donderdag 23
mei 2019.

1.2

0738220

Ondertekening
convenant integrale
aanpak/deelname
Convenant
Persoonsgerichte aanpak
Radicalisering en
Extremisme

1. Het convenant persoonsgerichte aanpak
Radicalisering en Extremisme in regio
Utrecht (west) aan te gaan, met daarin
als belangrijkste aandachtspunten:
a. Het voorkomen en bestrijden van
Radicalisering en Extremisme door
intensief samen te werken in de
politieregio Utrecht (west);
b. Informatie en gegevens uit te wisselen
tussen betrokken partners (politie, OM,
NCTV, AIVD en reclassering);
2. De raad hierover informeren.

2.1

0739138

2e kwartaalrapportage
2018 en extra
werkgeversbijlage van
Werk en Inkomen
Lekstroom

1. De 2e kwartaalrapportage 2018 van
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL),
inclusief de werkgeversbijlage aan de raad
aan te bieden met daarbij als belangrijkste
aandachtspunten dat:
a. het bijstandsvolume is gedaald met 15
huishoudens;
b. de uitstroom van Nieuwegeiners uit de
bijstand, ten gevolge van het vinden van
werk, verder gedaald is.

3.1

0732934

Normenkader

Aan de raad voor te stellen:

2. W. Eggengoor

3. A.J. Adriani
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jaarrekening 2018
1. Het normenkader ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole vast te stellen.
4. M. Schouten
4.1

0738934

Wijzigen
gemeenschappelijke
regeling
Afvalverwijdering Utrecht
(AVU)

1. In te stemmen met de wijzigingen van
de gemeenschappelijke regeling
afvalverwijdering Utrecht en deze
gewijzigde regeling vast te stellen.
2. De raad door middel van bijgaande brief
over dit besluit te informeren.

4.2

0739992

Mantelzorgwaardering
1. De mantelzorgwaardering 2018 te
2018 & Voorstel wijzigen verstrekken in de vorm van VVV bonnen
mandaat 98d.
ter waarde van € 100,00 per mantelzorger;
2.1 Het mandaat om, jaarlijks in
samenspraak met het Steunpunt
Mantelzorg, te bepalen wat de blijk van
waardering voor een mantelzorger
wordt, te verlenen aan het afdelingshoofd
Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling
2. 2
Hiervoor het Besluit tot wijziging
van de Mandaatregeling Nieuwegein vast
te stellen.

5.1

0737289

Wijziging
Gemeenschappelijke
regeling
Gezondheidsdienst regio
Utrecht

5. J. Kuiper
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1. Onder voorbehoud van toestemming
van de gemeenteraad als bedoeld in artikel
1, tweede en derde lid Wet
gemeenschappelijke regelingen, in te
stemmen met de gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling;
2. De gemeenteraad te vragen om de in
het eerste beslispunt bedoelde
toestemming te verlenen aan het college
van burgemeester en wethouders.
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