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27-11-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0743380

De openbare
besluitenlijst van 20
november 2018

1. De openbare besluitenlijst van 20
november 2018 vast te stellen in de
vergadering van 27 november 2018.

2.1

0741876

Aanpassing Besluit
Wmo Jeugdhulp

1. De bedragen voor maatwerkvoorzieningen
Wmo en Jeugdhulp, zowel voor zorg in
natura als PGB aan te passen conform
bijgevoegde bijlage;
2. De eigen bijdragen voor
maatwerkvoorzieningen Wmo aan te passen
gezien invoering van de
abonnementstarieven;
3. Het instemmen met de verlenging van de
huidige overeenkomst met de aanbieders
Huishoudelijke Hulp (HH) voor het leveren
van HH en de Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT) voor de duur van 1 jaar waarin het
volgende is gewijzigd:
3a. de tarieven HH zijn aangepast als gevolg
van de Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) rondom reële prijzen in de
Huishoudelijke Hulp.
3b. de tarieven van de HHT over 2018 en
2019 zijn op hetzelfde niveau gebracht als de
tarieven HH.
3c. de bijdrage van de inwoner, die gebruikt
maakt van de HHT, is verhoogd per 2019
naar € 7,00 per uur.
4. De intrekking, herziening en
terugvordering van de
maatwerkvoorzieningen zorg in Natura (Zin)
en Persoonsgebonden budget (PGB) altijd
middels een beschikking te doen;
5. Bij het verstrekken van een
maatwerkvoorziening Wmo en Jeugd in de
vorm van een PGB altijd een beschikking af
te geven, naast het doelenplan;
6. Hiervoor het Besluit tot wijziging van het

2. W. Eggengoor
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Besluit Wmo en jeugdhulp Nieuwegein 2017
(wijzigingsbesluit) vast te stellen en in te
laten gaan per 1 januari 2019.
2.2

0741731

Incidentele
verschuiving
weekmarkt Muntplein

1. De weekmarkt van Muntplein eenmalig
van de dinsdag te verschuiven naar de
maandagen 24 december en 31 december.
2. Hiervoor het incidentele Instellingsbesluit
warenmarkt Muntplein (inclusief
indelingstekening van de aangepaste
opstelling) vast te stellen.

2.3

0739637

Bestuursovereenkomst 1. de bestuursovereenkomst tussen
A27/A12 Ring Utrecht. verschillende gemeenten, de provincie
Utrecht en de Staat betreffende het maken
van afspraken ten behoeve van
capaciteitsuitbreiding van Rijksweg A27/A12
Ring Utrecht aan te gaan.
Beslispunt burgemeester:
2. Aan wethouder Mobiliteit Ellie Eggengoor
volmacht verlenen om de
bestuursovereenkomst namens de gemeente
Nieuwegein te ondertekenen.

3. A.J. Adriani
3.1

0742601

Subsidieregeling
Nieuwegein 2019

1. De Subsidieregeling Nieuwegein 2019 vast
te stellen met daarin als belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van de huidige
regeling:
a. verwijdering van de subsidiabele activiteit
“sociale wijkteams” (Geynwijs);
b. verwijdering van de subsidiabele activiteit
“culturele initiatieven”;
c. invoering van de subsidiabele activiteit
“gebruik van theaterzalen van DE KOM”;
d. verhoging van de maximale subsidie voor
het evenement De Kunstmarkt tot € 6.000
per twee jaar;
e. aanpassing van de subsidieplafonds
conform de programmabegroting 2019;
f. (taal)technische verbeteringen.
2. De raad te informeren via bijgevoegde
brief.

4.1

0742865

Maatregelen
hondenbeleid 2018

Op basis van de uitkomsten van het
Evaluatierapport hondenbeleid Nieuwegein
2018 de volgende maatregelen, thematisch
samengevat, uit te voeren:
1. Hondenbeleid en bijbehorende
hondenuitlaatkaart beter bekend,
beschikbaar en eenvoudiger maken.
2. Effectief inzetten op het verwijderen van

4. M. Schouten
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hondenpoep en de beschikbaarheid van
voorzieningen.
3. Efficiënt inzetten op het stimuleren van
verantwoordelijkheid en (onderling) gedrag
en op het handhaven waar dat toch nodig is.
5. J. Kuiper
5.1

0743629

Inrichtingsplan van de 1. In te stemmen met herinrichting per 1
afdeling Support
januari 2019 van de afdeling Support,
waarbij de teams: Regie & Advies, Beheer &
Uitvoering, Interne Dienstverlening en
Vastgoed worden gevormd.

5.2

0741703

Toetreding
Vijfheerenlanden tot
de samenwerking
administratie leerplicht
en RMC en
Thuiszittersaanpak in
regio Lekstroom

1. Het addendum 'Toetreding gemeente
Vijfheerenlanden aan RMC-Lekstroom’ toe te
voegen aan de
Dienstverleningsovereenkomst administratie
leerplicht en RMC Lekstroom en aan het
Convenant Thuiszittersaanpak Lekstroom
2017-2020, waarin vastgesteld is dat de
gemeente Vianen per 1-1-2019 wordt
vervangen door de gemeente
Vijfheerenlanden.
2. De structurele kosten voor administratie
en coördinatie in rekening te brengen bij de
gemeente Vijfheerenlanden per 1-1-2019.

6. J.R.J. van Engelen
6.1
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0740632

Concept Erfgoedvisie
(inspraakversie)

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. De concept Erfgoedvisie 2019-2024
‘Verbinden met verhalen’ vrij te geven voor
inspraak gedurende een verkorte periode van
4 weken, met daarin de volgende ambities:
a. Nieuwegein voldoet aan de uitvoering van
wettelijke taken op het gebied van
archeologie, monumenten, cultuurlandschap
en archieven.
b. Nieuwegein bekijkt erfgoed in samenhang
met het omliggende landschap en stimuleert
duurzame instandhouding en herbestemming
van cultuurhistorische gebouwen en
objecten.
c. Het erfgoed van gemeente Nieuwegein is
(digitaal) toegankelijk, onderhouden en
gedocumenteerd.
d. Samen met haar partners zet de gemeente
zich actief in om ondernemers, inwoners en
gasten via erfgoed met de stad te verbinden.
e. Inwoners en gasten van de stad beleven
het erfgoed van Nieuwegein.
2. De gemeentelijke Monumentencommissie
om advies te vragen;
3. De raad over de inspraakperiode te
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informeren.
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