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1. Het Strategisch Beleid Informatieveiligheid
2018 vast te stellen, met daarin als
belangrijkste aandachtspunten:
a. Het principe van ‘Pas toe of leg uit’ conform
aan de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (BIG).
b. Informatiebeveiliging aansturen vanaf
bestuurlijk niveau in een Plan-Do-Check-Act
verbetercyclus.
c. Het verhogen van het
beveiligingsbewustzijn van medewerkers.
2. De raad hierover te informeren met de
bijgevoegde brief.

11-12-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
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1.2

0738651

Strategisch Beleid
Informatieveiligheid
2018

1.3

0742914

Beleidsplan veilig
1. Het Beleidsplan veilig omgaan met
omgaan met
persoonsgegevens in de gemeente
persoonsgegevens in Nieuwegein en bijbehorende bijlagen
de gemeente
(1. model verwerkersovereenkomst, 2.
Nieuwegein
Protocol gegevensverstrekking aan andere
verwerkings-verantwoordelijken, 3.
Geheimhoudingsverklaring inhuur derden, 4.
Privacy statement, 5. Protocol procedure
melden datalekken, 6. Protocol integrale
gegevensverwerking in het sociale domein, 7.
Privacy reglement email- en internetgebruik,
8. Activiteitenoverzicht- en kostenraming
implementatie,)
vast te stellen met daarin als belangrijkste
aandachtspunten:
a. het algemene kader voor de verwerking van
persoonsgegevens;
b. Governance;
c. rechten van betrokkenen, rechten
personeelsleden, geautomatiseerde
verwerkingen en datalekken;
d. werkprocessen, bewustwording, beheer en
opslag van persoonsgegevens.
2. Het Privacy beleid en Privacy protocol
gemeente Nieuwegein in te trekken.
3. Het Reglement taken en bevoegdheden
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functionaris gegevensbescherming Nieuwegein
in te trekken.
4. Hiervoor het Besluit tot intrekking van het
Privacy beleid en Privacy protocol gemeente
Nieuwegein en Reglement taken en
bevoegdheden functionaris
gegevensbescherming Nieuwegein vast te
stellen.
5. De raad hierover te informeren.
1.4

0744064

Subsidieaanvraag
Bommenregeling

De raad voor te stellen:
1. Een aanvraag op basis van de
Bommenregeling bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in
te dienen voor een suppletie-uitkering van
gemaakte kosten door het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
voor opsporing en ruiming van conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
binnen onze gemeentegrenzen, vastgesteld op
€ 101.568,75 exclusief BTW.
2. De eventuele rijksbijdrage door middel van
storting in het gemeentefonds, zijnde
maximaal 70% van de aanvraag oftewel €
71.098,13, over te dragen aan het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
3. De financiële gevolgen van dit voorstel
(budgettair neutraal) in de najaarsnota te
verwerken.

1.5

0745163

Regionaal
risicoprofiel 2019
Veiligheidsregio
Utrecht.

1. De gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met het ontwerp regionaal
risicoprofiel 2019 van de Veiligheidsregio
Utrecht en geen wensen kenbaar te maken
m.b.t. het komende beleidsplan 2020-2023.

1.6

0745239

Kadernota 2020
Veiligheidsregio
Utrecht.

1. Aan de Raad voor te stellen om geen
zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur
van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien
van kadernota 2020

1.7

0745496

Toekennen
1. Aan drie jongeren het Jongerenlintje De
jongerenlintjes 2019 Doorslag toe te kennen conform het advies
van de adviescommissie.
2. Deze lintjes uit te reiken tijdens de
Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2019.
3. De bijlagen tot na 7 januari 2019 geheim te
verklaren.

1.1

0745752

De openbare
besluitenlijsten van
4 en 10 december
2018

1. De openbare besluitenlijsten van 4 en 10
december 2018 vast te stellen in de
vergadering van 11 december 2018.

2. W. Eggengoor
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2.1

0744703

Sociale plannen
1. Het sociaal plan voor de WSW medewerkers
PAUW-medewerkers van PAUW Bedrijven te accorderen, met
daarin als belangrijkste aandachtspunten:
- De huidige rechtspositie van de Wswmedewerkers blijft gewaarborgd;
- Het formele werkgeverschap gaat over naar
de gemeenten;
- Arbeidsvoorwaarden en ook regelingen van
PAUW worden overgenomen;
- Arbeidsontwikkeling blijft het primaire doel
voor de doelgroep.
2. Het sociaal plan voor niet-regelinggebonden (NRG) medewerkers van PAUW
Bedrijven te accorderen, met daarin als
belangrijkste aandachtspunten:
- Werkgarantie voor de NRG-medewerkers;
- Spelregels voor toedeling van de NRGmedewerkers;
- Arbeidsvoorwaarden worden overgenomen;
- Flankerend beleid.

2.2

0745116

3e
kwartaalrapportage
2018 van Werk en
Inkomen Lekstroom
en informatie over
ziekteverzuim.

1. De 3e kwartaalrapportage 2018 van Werk
en Inkomen Lekstroom (WIL) aan de raad aan
te bieden, met daarbij als belangrijkste
aandachtspunten dat:
a. het bijstandsvolume gedaald is met 8
huishoudens;
b. er relatief weinig mensen uit de bijstand
naar werk stromen.
2. De raad gelijktijdig te informeren dat het
ziekteverzuim onder werknemers van WIL is
gedaald.

3.2

0744182

Twee vrijstaande
woningen
Reinesteijnseweg 4

1. Een positieve grondhouding aan te nemen
voor de nieuwbouw van twee vrijstaande
woningen met gezamenlijke garage op het
grasveld ten zuiden van de woning aan
Reinesteijnseweg 4.
2. Akkoord te gaan met de anterieure
overeenkomst voor het verhalen van de
ambtelijke plankosten.
3. De raad te informeren middels bijgevoegde
brief.

3.3

0744774

Vaststelling
bestemmingsplan
2.0 Batau

De raad voor te stellen om:
1. De notitie ‘Beantwoording zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Batau’ vast te
stellen, waarbij naar aanleiding van de
zienswijzen:
- de regels van de dubbelbestemming
‘Leiding – Gas’ (artikel 14) zijn aangepast.
2. Het bestemmingsplan Batau gewijzigd ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

3. A.J. Adriani
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Batau vast te stellen, waarbij ambtshalve:
- aan een deel van het groen ten oosten
van de A2 ook de aanduiding ‘ecologische
verbindingszone’ is toegekend overeenkomstig
het Groenstructuurplan.
3.1

0745419

Benoeming leden
1. Als leden van de Commissie Ruimtelijke
Commissie
Kwaliteit te benoemen: mw. W. Kosterman
Ruimtelijke Kwaliteit (onafhankelijk voorzitter), dhr. A. Tom
(secretaris/lid), dhr. J. Kamphuis, dhr. R.
Beeuwkes & dhr. P. Tesser (leden).

4.1

0744139

Kadernota RMN
2020

1. De raad voor te stellen geen zienswijze op
de kadernota RMN 2020 in te dienen omdat
het huidige afval- en grondstoffenbeleid van
de gemeente Nieuwegein correct is verwerkt.

6.1

0745478

Zienswijze op de
uitgangspunten
programmabegroting
2020 van het
recreatieschap de
Stichtse
Groenlanden

1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen met betrekking tot de uitgangspunten
programmabegroting 2020 van het
recreatieschap de Stichtse Groenlanden

4. M. Schouten

6. J.R.J. van Engelen
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