BBV - Besluitenlijst - Openbaar
Begin
vergadering
(Vergadering)
(Dag)

Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer Voorstel (Zaak)
(Zaak)
(Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

18-12-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.2

0746386

Regeling
1. de regeling vergoeding leden gemeentelijk
vergoeding leden stembureau, leden stembureau en tellers
gemeentelijk
gemeente Nieuwegein vast te stellen.
stembureau, leden
stembureau en
tellers gemeente
Nieuwegein.

1.1

0746759

De openbare
1. De besluitenlijst van 11 december 2018 vast
besluitenlijst van
te stellen in de vergadering van 18 december
11 december 2018 2018.

2.5

0744680

Storingen
1. De vragen ex Artikel 42 RvO van de
dienstregeling tram gemeenteraadsfractie D66 over 'storingen
dienstregeling tram' te beantwoorden door
middel van bijgaande brief

2.1

0722979

Verkoop
snippergroen
achter Herenstraat
66-67 aan de Prof.
Dr. Hesselaan.

2. W. Eggengoor

20-12-2018 15:01

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. Koopovereenkomsten aan te gaan met
bewoners van Herenstraat 66 en 67 om
snippergroen achter hun tuinen te verkopen,
waarbij:
- ten minste 1,5 m gerekend vanaf de straat
niet wordt verkocht, zodat er een bufferstrook
en de bomen blijven (be)staan.
2. In te stemmen met de beantwoording op de
reacties van omwonenden, waarbij:
- in de overeenkomst wordt toegevoegd dat bij
de beplanting zoveel als mogelijk aangesloten
zal worden bij de huidige groenbeleving.
- in de overeenkomst wordt toegevoegd dat de
achteruitgangen niet bedoeld zijn voor auto’s.
- onderzocht wordt of dit deel van de Prof. Dr.
Hesselaan als woonerf moet/kan worden
ingericht.
- na afronding en inrichting van de verkoop
gekeken wordt of er nog groen op het openbare
deel (bufferstrook) toegevoegd kan/moet
worden.
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2.3

0743164

Verhuur
horecaruimte
gelegen aan het
Stadsplein 2 E aan
nieuwe eigenaar.

1. De horecaruimte waar restaurant Goya in
gevestigd is, gelegen aan Stadsplein 2 E, te
verhuren aan de nieuwe eigenaar van Goya;
2. Bijgevoegde huurovereenkomst aan te gaan.

2.4

0744659

Uitval tram

1. De vragen ex Artikel 42 RvO van de
gemeenteraadsfractie ieders Belang over de
uitval van de tram te beantwoorden door
middel van bijgaande brief.

2.2

0744663

Grondverkoop
perceel bouwgrond
op bedrijvenpark
Het Klooster (kv
15)

1. Aan ALC Onroerend Goed BV een perceel
bouwgrond op bedrijvenpark Het Klooster te
verkopen ter grootte van 6.494 m2
2. Hiervoor bijgevoegde overeenkomst te
sluiten met ALC Onroerend Goed BV
Beslispunt Burgemeester:
3. Wethouder Ellie Eggengoor te machtigen de
overeenkomst namens de gemeente te tekenen

2.6

0746081

Inkoop en
contractbeheer
Regiotaxi Utrecht
2020 tot eind 2023

1. De inkoop- en beheerfunctie van de regiotaxi
voor de periode 2020 tot en met 2023 te
beleggen bij de provincie.
2. In voorbereiding op de periode na 2023 en
de afbouw van de provinciale bijdrage aan de
Regiotaxi per 2020 te participeren in een
(boven)regionaal proces ‘Vernieuwing
Doelgroepenvervoer’.
3. Een budget van € 3.000 beschikbaar te
stellen voor het initiëren van innovatieve pilots
betreffende het Wmo-vervoer en het aanvullend
openbaar vervoer.
4. Het U16 document ‘Vernieuwing
doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar
vervoer’ en het provinciaal document ‘Analyse
provinciale situatie aanvullend openbaar
vervoer’ als bouwstenen te gebruiken voor
gemeentelijk en regionaal beleid.
Beslispunt voor de burgemeester:
5. Wethouder W. Eggengoor volmacht te
verlenen voor het aangaan van een
overeenkomst met de provincie betreffende
beslispunt 1.

2.7

0746449

Grondverkoop
perceel bouwgrond
op bedrijvenpark
Het Klooster (kv
A24 A26)

1. Aan WDP Development NV een perceel
bouwgrond op bedrijvenpark Het Klooster ter
grootte van 25.652 m2 te verkopen
2. Hiervoor bijgevoegde overeenkomst te
sluiten met WDP Development NV
Beslispunt Burgemeester:
3. Wethouder Ellie Eggengoor te machtigen de
overeenkomst namens de gemeente te tekenen

20-12-2018 15:01

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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2.8

0746551

Grondverkoop
perceel bouwgrond
op bedrijvenpark
Het Klooster (kv G)

1. Aan Tiebro Nederland BV een perceel
bouwgrond op bedrijvenpark Het Klooster ter
grootte van 2.264 m2 te verkopen
2. Hiervoor bijgevoegde overeenkomst te
sluiten met Tiebro Nederland BV
Beslispunt Burgemeester:
3. Wethouder Ellie Eggengoor te machtigen de
overeenkomst namens de gemeente te tekenen

3. A.J. Adriani

20-12-2018 15:01

3.1

0742617

Uitwerkingsplan
Handelskade 13 /
Verdonkterrein

1. De notitie ‘Beantwoording zienswijzen
uitwerkingsplan Handelskade 13’ vast te stellen,
waarbij de zienswijzen niet hebben geleid tot
aanpassing van het ontwerpuitwerkingsplan.
2. Het uitwerkingsplan Handelskade 13 vast te
stellen, waarbij, ten opzichte van het
ontwerpuitwerkingsplan Handelskade 13,
ambtshalve:
- de aanvullende onderzoeken voor bodem en
ecologie zijn verwerkt in de toelichting van het
uitwerkingsplan.
- de waterparagraaf is aangepast naar overleg
met het HDSR.

3.2

0742739

Principebesluit
Perkinsbaan 1

1. Besluiten om de Raad voor te stellen:
In de Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen de
bouwhoogte van Perkinsbaan 1 aan te passen
naar maximaal 25 meter voor blok A en
maximaal 19 meter voor blok B.
2. Voor het College:
Een positieve grondhouding aan te nemen over
het toevoegen van 123 woningen en een
commerciële ruimte op het perceel Perkinsbaan
1 onder voorbehoud dat ingevolge het
Planologisch Onderzoekskader bij de formele
aanvraag in ieder geval aangetoond wordt dat:
- De Raad heeft ingestemd met de aanpassing
van de bouwhoogte van de Gebiedsvisie Mooi
Rijnhuizen voor Perkinsbaan 1 naar maximaal
25 meter voor blok A en maximaal 19 meter
voor deels blok B.
- Er voldoende aandacht wordt besteed aan
definitieve keuze voor materialisatie
buitengevels (met name gebruik van soorten
baksteen), detaillering en kleurgebruik.
- Er verder nagedacht wordt over toepassing
van duurzame oplossingen in relatie tot
energiesystemen, installaties, duurzaam
bouwen en mobiliteit.
- Klimaatadaptie onderdeel wordt van het plan.
- Er voor, tijdens en na de sloop van de huidige
opstallen voldoende maatregelen worden

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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getroffen i.v.m. de aanwezigheid van
vleermuizen, waardoor de Provincie ontheffing
kan verlenen van de Wet natuurbescherming.
3. In te stemmen met de bijgevoegde
beschikking inzake aanwijzing van de locatie
Perkinsbaan 1 als waar een aardgasaansluiting
wordt toegestaan, zolang het collectieve
warmtenet nog niet gerealiseerd is.
4. Hiervoor het Besluit gebiedsaanwijzing
gasaansluitplicht vast te stellen.
5. Hiervoor een anterieure overeenkomst aan te
gaan met de ontwikkelaar/eigenaar van het
perceel Perkinsbaan 1.
5. J. Kuiper
5.1

0738475

Verduurzamen
gemeentelijk
vastgoed

1. In te stemmen met het aanbrengen van LED
verlichting en isolatie van appendages voor
gemeentelijk vastgoed met een grootverbruik
aansluiting waarvan wij de energierekening
betalen.
2. In te stemmen met het aanbrengen van LED
verlichting en isolatie van appendages voor
gemeentelijk vastgoed met een kleinverbruik
aansluiting waarvan wij de energierekening
betalen.
3. In te stemmen met het aanbrengen van LED
verlichting en isolatie van appendages voor
gemeentelijk vastgoed waarvan een niet
commerciële huurder de energierekening
betaalt.
4. In te stemmen met het aanbrengen van LED
verlichting en isolatie van appendages voor
gemeentelijk vastgoed waarvan een
commerciële huurder de energierekening
betaalt.
5. In te stemmen met een beperkte scope:
vastgoedlocaties die we binnen vijf jaar slopen
nemen we niet mee.
6. In te stemmen met het opstarten van een
onderzoek naar een intern
duurzaamheidsbudget dat zich vult met de
besparingen voortkomend uit beslispunten 1 en
2 en toekomstige duurzame maatregelen.

6.1

0745758

Aanwijzingsbesluit
onbezoldigd
ambtenaar 2019

1. Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar
2018 in te trekken;
2. Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar
2019 vast te stellen.

6.2

0745680

Parkeerbesluiten
2019

1. Het Besluit betaald parkeren 2019 vast te
stellen;
2. Het Besluit uitgifte parkeervergunningen

6. J.R.J. van Engelen

20-12-2018 15:01

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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2019 vast te stellen.
6.3

20-12-2018 15:01

0746823

Stand van zaken
Statushouders

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. De raad te informeren over de stand van
zaken omtrent statushouders betreffende
moties 24, 25 en 26 en het Plan van aanpak
Statushouders 2017/2018.
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