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20-11-2018
2. W. Eggengoor
2.1

0741095

Oprichten stichting Beschut
Werk Lekstroom

1. Definitief in te stemmen met de
oprichting van de stichting Beschut
Werk Lekstroom.
Beslispunt voor de burgemeester:
2. Aan wethouder Eggengoor de
bevoegdheid te verlenen om de
volmacht aan de notaris om de
stichting op te richten namens de
gemeente te ondertekenen.

2.2

21-11-2018 11:09

0741767

Dienstverleningsovereenkomsten 1. De dienstverleningsovereenkomst
uitvoering Wsw
(DVO) tussen de gemeente
Nieuwegein en de
gemeenschappelijke regeling Werk
en Inkomen Lekstroom, inclusief de
bijlagen:
- uitwerkingskader DVO
- de mandaatregeling Wsw
- vrijwaringsovereenkomt voor de
gemeente Houten
- de verwerkersovereenkomst
tussen de gemeente en WIL
aan te gaan, zodat alle afspraken
worden vastgelegd die nodig zijn
om op 1 januari 2019 de Wsw-taken
door WIL te kunnen laten uitvoeren.
2. De dienstverleningsovereenkomst
(DVO) Wsw Gemeenten en
Stichtingen tussen de gemeente
Nieuwegein en de stichtingen
Beschut Werk Lekstroom,
SchoonmaakWerk, GroenWerk en
Beschut Werk Stichtse Vecht,
inclusief de bijlage algemene
detacheringsvoorwaarden Wsw
gemeente Nieuwegein, aan te gaan,
zodat de afspraken worden
vastgelegd op basis waarvan de
stichtingen en gemeenten met

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

Pagina 1 van 1

elkaar samenwerken.
3. De mandaatregeling Wsw vast te
stellen.
2.3

0740276

Gemeentelijke bijdrage in de
Beslispunten:
collectieve zorgverzekering voor 1. De raad voor te stellen om de
minima
gemeentelijke bijdragen in de
aanvullende pakketten van Menzis
(€ 26,00 voor GarantVerzorgd 2 en
€ 33,00 voor GarantVerzorgd 3) te
laten vervallen.
2. De raad voor te stellen om een
gemeentelijke bijdrage van € 23,00
in de premie van het aanvullende
pakket van VGZ (VGZ
Gemeentepakket Compleet) vast te
stellen.
3. Verzekerden die in 2018 gebruik
maken van GarantVerzorgd 2 in
combinatie met TandVerzorgd 250,
in 2018 eenmalig te compenseren
via de bijzondere bijstand voor de
toename van de premie die zij
moeten betalen voor de aanvullende
verzekering.
4. Verzekerden die in 2018 gebruik
maakten van GV3 van Menzis en die
door de overstap naar VGZ in 2019
een beperkter pakket krijgen
aangeboden (in vergelijking met
GV3 van Menzis), via de bijzondere
bijstand te compenseren voor
kosten die voorheen werden gedekt
via GV3 van Menzis.
5. In te stemmen met de
overeenkomst tussen de gemeente
Nieuwegein en VGZ inzake de
uitvoering van de collectieve
zorgverzekering.
Beslispunt burgermeester:
1. Wethouder W. Eggengoor
volmacht te verlenen om de
overeenkomst met VGZ te
ondertekenen.

3.1

0741120

managementletter accountant

3. A.J. Adriani
1. De aanbevelingen uit de
managementletter van de
accountant over te nemen.
2. De raad hierover te informeren
middels een brief.

5. J. Kuiper

21-11-2018 11:09
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5.1

0737017

Voorzieningen
onderwijshuisvesting
programma- en overzicht 2019

1) Voorzieningen onderwijs voor het
huisvestingsprogramma 2019 toe te
kennen:
a. Het budget van € 14.250,- incl.
btw. voor de uitbreiding van de
Koningin Beatrixschool met 3
lokalen in het complex Zuilenstein;
b. Het vergoeden van € 84.399,voor de huur van bewegingslokalen
en sportterreinen voor het
voortgezet onderwijs;
c. Het vergoeden van € 9.778,- voor
het realiseren van een lokaal voor
een 16e groep t.b.v. Sbo de
Evenaar.
2) Voorzieningen onderwijs op het
huisvestingsoverzicht 2019 af te
wijzen:
a. Vervangende nieuwbouw voor de
basisscholen in de wijken Batau
Noord, Batau Zuid, Fokkesteeg,
Jutphaas/Wijkersloot en Zuilenstein;
b. De aanvraag voor bekostiging
van een 17e leslokaal voor SBO De
Evenaar.
3) Aanvragen voor vervangende
nieuwbouw basisscholen voor het
huisvestingsprogramma 2019 die
niet gehonoreerd zijn als een
automatische aanvraag voor het
huisvestingsprogramma 2020 te
beschouwen.

5.2

0717135

Uitwerkingsplan Vastgoedteam

1. Instemmen met het
uitwerkingsplan van het
Vastgoedteam met daarin als
belangrijkste uitgangspunten:
- Het Vastgoedteam wordt geplaatst
in de afdeling Support;
- Het nieuwe organisatieschema en
de inrichting (aangepaste functies)
van het Vastgoedteam;
- De financiële uitwerking van het
Vastgoedteam.
2. Instemmen met de vorming van
het Vastgoedteam met ingang van 1
november 2018.
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