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Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer
vergadering
(Zaak)
(Zaak)
(Vergadering)
(Dag)

Voorstel (Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

4-12-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.2

0743115

Herbenoeming leden en
benoeming
plaatsvervangend
secretaris
bezwarencommissie.

Beslispunten:
1. Mevrouw W. Janssen (met
terugwerkende kracht vanaf 15 september
2018) en mevrouw M. van den Kommer
(vanaf 1 januari 2019) als lid van de
Algemene kamer van de
bezwarencommissie her te benoemen
voor de periode van 4 jaar.
2. Benoeming van mevrouw F. Braaksma
als plaatsvervangend secretaris met
terugwerkende kracht vanaf 7 november
2018.

1.1

0744645

De openbare besluitenlijst 1. De openbare besluitenlijst van 27
van 27 november 2018
november 2018 vast te stellen in de
vergadering van 4 december 2018.

2.1

0744374

Evaluatie kindregelingen

1. De Evaluatie kindregelingen waarin de
vijf bestedingslijnen op beleidsmatig
niveau en samen met kinderen zijn
geëvalueerd en waarin we aangeven dat
aanpassing van het plan van aanpak niet
nodig is, vast te stellen;
2. De raad door middel van bijgevoegde
raadsbrief en het versturen van de
evaluatie te informeren over de
uitkomsten van de evaluatie en het
vervolgproces.

3.2

0735041

Luifelstede - vervolg,
inclusief Kamers met
Kansen Nieuwegein

1. Het pand Luifelstede ook te gebruiken
voor andere doelgroepen naast
statushouders;
2. Youké in te zetten als Sociaal Beheerder
voor het volledige pand Luifelstede;
3. Te starten met de pilot Kamers met
Kansen in Luifelstede, met daarin als
belangrijkste aandachtspunten dat:

2. W. Eggengoor

3. A.J. Adriani
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a. Jeugdigen die in aanmerking komen
voor een kamer een ‘coachings- of
begeleidingstraject’ zullen doorlopen;
b. Dragende bewoners van Luifelstede een
bijdrage kunnen leveren door sociaal
betrokken te zijn bij de hulpbehoevende
bewoners van Luifelstede;
4. De financiële dekking en gevolgen van
de Exploitatie Luifelstede en Kamers met
Kansen te verwerken in de Voorjaarsnota
2019.

6-12-2018 09:38

3.1

0742858

Actualisatie
prestatieafspraken
november 2018

3.4

0743130

Ontwerpbestemmingsplan 1. De inspraak- en vooroverlegreacties te
2.0 Vreeswijk
beantwoorden, waarbij de reacties hebben
geleid tot de volgende aanpassingen ten
opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan:
• het toevoegen van de
dubbelbestemming ‘Waterstaat –
Waterstaatkundige functie’ voor de Prinses
Beatrixsluis, het Merwedekanaal en de
Vaartse Rijn.
• het toevoegen van de
dubbelbestemming ‘Waterstaat –
Waterkering’, het toevoegen van primaire
watergangen en het opnemen van duikers
overeenkomstig de legger van het
Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden.
• het toevoegen van de aanduiding
‘dagrecreatie’ voor het water van de Lek
en het Lekkanaal overeenkomstig de
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
2013-2028 en de Provinciale Ruimtelijke
Verordening 2013 (beide herijking 2016).
• het opnemen van de aanduiding
‘woonschepenligplaats’ voor het
woonschip de IJVEER XII aan de
Dorpsstraat 2a.
• het verduidelijken van de regels voor
cultuurhistorisch waardevolle panden en
gebieden.
• het toevoegen van een

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1) De actualisatie van de
prestatieafspraken met de
woningcorporaties vast te stellen, met
daarin als belangrijkste punten:
- de ontwikkeling van de sociale
huurwoningvoorraad
- de inzet voor de huisvesting van
bijzondere doelgroepen
- de inspanningen op het gebied van de
verduurzaming van de woningvoorraad
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verbodsbepaling voor het verharden van
(openbaar) groen binnen de bestemming
woongebied, met uitzondering van
verharding ten behoeve van fiets- en
wandelpaden.
• het toevoegen van ligplaatsen
overeenkomstig de ‘Algemene regels
ligplaatsen Vaartse Rijn’.
2. Het ontwerpbestemmingsplan ten
opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan op de
volgende punten aan te passen:
• het aanpassen van de geluidszone
rondom de Museumwerf.
• het opnemen van de aanduiding
‘gemeentelijke monument’ voor de panden
aan de dorpsstraat 34, Julianaweg 28,
Prins Hendriklaan 27 en Raadhuisplein 9.
• het verwijderen van artikel 18
(algemene bouwregels - dakkapellen).
3. De bestemmingsplanprocedure te
vervolgen door het
ontwerpbestemmingsplan Vreeswijk vanaf
10 januari 2019 voor een ieder ter inzage
te leggen.
3.3

0744097

Oninbaar verklaring
debiteuren

1. De vorderingen ad totaal € 17.099 zoals
gespecificeerd in de bijlage oninbaar te
verklaren.
2. Deze vorderingen ten laste van de
voorziening dubieuze debiteuren af te
boeken.

5.1

0742332

Subsidieverlening
kinderopvang KMN Kind
en Co 2019

1. De subsidie aan de ouders met peuters
op de kinderopvang, ter hoogte van €
690.859, verlenen aan KMN Kind en Co.
2. De subsidie voor de meerkosten van de
cao Welzijn ten opzichte van de cao
Kinderopvang, ter hoogte van € 41.709, te
verlenen aan KMN Kind en Co.

6.1

0742122

Subsidie bibliotheek 2019 Beslispunten:
1. De Stichting Bibliotheek Nieuwegein (de
bibliotheek) voor het jaar 2019 een
subsidie te verlenen van € 1.811.000.
2. De extra aangevraagde subsidie van €
89.000 te weigeren.

5. J. Kuiper

6. J.R.J. van Engelen
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