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Voorstel (Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

1. De raad te informeren over het uitstel
van het Meerjaren-beleidsplan ’19-‘22 van
Werk en Inkomen Lekstroom.
2. De Financiële Halfjaarrapportage 2018
van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL),
met een begeleidende brief aan de raad
aan te bieden met daarbij als belangrijkste
aandachtspunten dat:
- Er een tekort zal zijn in de jaarrekening
2018 van WIL, maar dat WIL eraan werkt
om dit tekort te beperken.
- De financiële consequenties uit de
halfjaarrap¬portage zowel negatieve als
positieve consequenties hebben voor de
gemeentelijke jaarrekening.
- WIL uitvoering geeft aan een aantal
wensen van de raad, zoals statushouders
en Mobility Mentoring.

6-11-2018
2. W. Eggengoor
2.1

0739213

Halfjaarrapportage 2018
WIL en uitstel
Meerjarenbeleidsplan
’19-‘22 Werk en
Inkomen Lekstroom.

2.2

0739921

Vrijwaringsovereenkomst 1. De vrijwaringsovereenkomst voor de
kwartiermaker stichting kwartiermaker van de stichting Beschut
Beschut Werk Lekstroom Werk Lekstroom aan te gaan.

3.1

0734798

Motie "Oprit voor
theater"

1. De raad te informeren over de uitvoering
van Motie 125, waarbij het eerdere
onderzoek naar de realisatie van een
aparte oprit naar het Stadsplein ten
behoeve van het vrachtverkeer voor het
Stadstheater DE KOM met de kennis van nu
opnieuw is
bekeken.

3.2

0740415

Tussenstap Lokale
regelingen
(Omgevingsplan)

Aan de Raad voor te stellen om:
1. Het document ‘Tussenstap: lokale
regelingen’ vast te stellen, en:
a. de volgende regelingen in het geheel te
betrekken bij het opstellen van het
omgevingsplan:
de Afvalstoffenverordening Nieuwegein

3. A.J. Adriani

7-11-2018 18:32

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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2010, de Bomenverordening Nieuwegein
2012, de Bouwverordening, de
Erfgoedverordening Nieuwegein 2010, de
Riolering en drainageverordening
Nieuwegein 2013 en de Parkeerverordening
2018;
b. de volgende regelingen deels te
betrekken bij het opstellen van het
omgevingsplan:
de Algemene plaatselijke verordening, de
Beheersverordening gemeentelijke
begraafplaatsen Nieuwegein 2007, de
Huisvestingsverordening Regio Utrecht
2015 GEMEENTE NIEUWEGEIN, de
Telecommunicatieverordening gemeente
Nieuwegein, de Schoonheidsverordening
Nieuwegein 1983, de Verordening
bestrijding plaagdieren, de Verordening
speelautomatenhallen Nieuwegein, de
Verordening winkeltijden Nieuwegein 2012;
c. de volgende regelingen niet te betrekken
bij het opstellen van het omgevingsplan:
de Verordening ruimte- en inrichtingseisen
peuterspeelzalen gemeente Nieuwegein
2012 en de Verordening naamgeving en
nummering (adressen).
2. De Verordening ruimte- en
inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente
Nieuwegein 2012 in te trekken.

7-11-2018 18:32

3.4

0739364

Voorontwerp
bestemmingsplan
Cimbaalsingel 1

3.3

0740748

Tarieven gemeentelijke De raad voorstellen:
heffingen en belastingen 1. De tarieven onroerende-zaakbelastingen
2019
en roerende-zaakbelastingen voor 2019
vast te stellen op:

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. Het voorontwerp bestemmingsplan
Cimbaalterrein vrij te geven voor inspraak
en vooroverleg, ten behoeve van
vervangende nieuwbouw waarbij t.o.v. de
geldende beheersverordening de volgende
belangrijkste wijzigingen worden
doorgevoerd:
a) Het perceel krijgt i.p.v. de bestemming
‘Maatschappelijk’ de bestemming
‘Gemengd’, bestemd voor een mengvorm
van een zorginstelling (kantoor,
behandelruimten en dagbesteding) en
zorgwonen (woonunits).
b) Een hoofdgebouw van drie bouwlagen
(maximaal 10,5 m) wordt mogelijk in plaats
van het huidige gebouw van één bouwlaag.
c) Een centraal gelegen bouwvlak van
1.250 m2 komt in plaats van het huidige
bouwvlak van ca. 2.050 m2.
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a. Eigenaren woningen 0,1009%
b. Eigenaren niet-woningen 0,3416%
c. Gebruikers niet-woningen 0,2734%
2. De tarieven precariobelasting 2019 te
wijzigen conform de bijgevoegde
tarieventabel precariobelasting
3. De tarieven afvalstoffenheffing 2019 te
wijzigen conform de bijgevoegde
tarieventabel afvalstoffenheffing, onder de
volgende tarieven:
a. € 171,36 voor een
éénpersoonshuishouden
b. € 244,92 voor een
meerpersoonshuishouden
c. € 56,00 per m³ gestort sloop- en
bouwafval
4. De tarieven voor rioolheffing per 1
januari 2019 te wijzigen in een basisbedrag
van:
a. € 123,00 voor een
éénpersoonshuishouden
b. € 175,68 voor een
meerpersoonshuishouden of bedrijf
c. € 175,68 voor gebruikers met een
waterverbruik van jaarlijks meer dan 300
m³ en daarnaast een tarief van € 0,84 per
m³ boven de 300 m³.
5. de tarieven voor lijkbezorgingsrechten te
wijzigen conform de bijgevoegde
tarieventabel lijkbezorgingsrechten.
6. De tarieven voor de leges 2019
a. te wijzigen conform bijgevoegde
tarieventabel leges
b. uit te breiden met leges voor een
exploitatievergunning openbare inrichting
7. Het tarief voor de toeristenbelasting
2019 vast te stellen op € 1,57 per persoon
per overnachting.
8. De onderstaande verordeningen vast te
stellen:
a. De Verordening Onroerendezaakbelastingen 2019
b. De Verordening Roerendezaakbelastingen 2019
c. De Precariobelastingverordening 2019,
inclusief tarieventabel
d. De verordening Afvalstoffenheffing 2019,
inclusief tarieventabel
e. De Verordening Rioolheffing 2019
f. De Lijkbezorgingsrechtenverordening
2019, inclusief tarieventabel
g. De Legesverordening 2019, inclusief
tarieventabel
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Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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h. De Toeristenbelastingverordening 2019
4. M. Schouten
4.1

0740211

Opvolging jaarverslag
ombudsfunctionaris

Het college wordt gevraagd:
1. Het plan van aanpak opvolging
jaarverslag ombudsfunctionaris vast te
stellen;

5.1

0738549

Compensatieregeling
Specifieke Uitkering
Sport van het ministerie
van VWS

1. Voor het jaar 2019 compensatie (SPUK)
aan te vragen bij het ministerie van VWS
voor het financieel nadeel dat ontstaat door
de wijzigingen in het BTW Sportbesluit per
2019

5.2

0739324

Begrotingswijziging
2019-1 GGD-rU

1. Een zienswijze in te dienen met verzoek
om verduidelijking of correctie van de
gemeentelijke bijdrage.

6.1

0739380

Werktrajecten
statushouders

1. In te stemmen met de uitvoering van de
pilot werktrajecten ‘droomstatus’ in 2019
voor 40 Nieuwegeinse statushouders.
2. De kosten voor deze pilot, à € 152.000,
te dekken uit het budget ‘reserve opvang
statushouders’, en deze financiële effecten
mee te nemen in de voorjaarsnota 2019.

6.2

0740750

Parkeerregulering 2019

De raad voorstellen om:
1. de parkeertarieven per 1 januari 2019
als volgt te wijzigen:
a) de parkeertarieven voor het
betaald parkeren op straat te verhogen met
gemiddeld 1,5%;
b) het reguliere uurtarief in de
parkeergarages te verhogen met 10
eurocent;
c) het voordeeltarief in de
parkeergarage Theater te laten vervallen;
d) de overige tarieven in de
parkeergarages te verhogen met gemiddeld
2,7%;
2. het experiment met gratis parkeren op
2e feestdagen en Hemelvaartsdag te
continueren;
3. van 2019 - 2022 een risicobuffer van
350.000 euro opnemen voor toekomstige
experimenten.;
4. de fietsenstalling P-West per 1 januari
2019 op te heffen;
5. de Parkeerexploitatie 2019 vast te
stellen;
6. de Parkeerverordening 2019 vast te

5. J. Kuiper

6. J.R.J. van Engelen
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Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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stellen;
7. de Parkeerbelastingverordening 2019
vast te stellen.

7-11-2018 18:32

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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